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A Duna jegére várva!
Már csak ennyi hiányzik, hogy miniszterelnökünk ki saját
bevallása szerint még sohasem hazudott, s szereti a szimbólumokat, királlyá választassa magát, követve Mátyás királyt,
kit a Duna jegén emeltek pajzsra, s kiáltottak ki királlyá hívei.
S néhány pont, amire ezen véleményemet alapozom:
Nem azonos véleményt fogalmazott meg a Költségvetési Tanács,
megszüntetjük, átalakítjuk.
Az Alkotmánybíróság ellentmondott neki, a jogkörét szűkítették, s a
98%-os visszamenőleges törvény újra beterjesztve, Alkotmánybíróság vette a bátorságot, s újra visszadobta a Parlamentnek. Na
ez végkép felháborító, akkor mást találunk ki, új feladat, 15 főre
növeljük a létszámot, abszolút többséget biztosítunk a saját
embereinknek, s akkor ugráljatok. Alkotmánybíróság FIDESZES
jelöltje az a Balsai István aki 1988 és 2004 között az MDF
pártkatonája, sőt 1990 és 94 között igazságügyi miniszter is, 2005ben átigazolt a FIDESZ-be, számos a jelenlegi és már az
elkövetkező alaptörvénnyel is ellentétes „egyéni képviselői
indítványt” nyújtott be a parlamentnek. Mindent lehet rá mondani,
de azt nem, hogy pártatlan és független, ami jogállamban és
demokráciákban alap követelménye egy Alkotmánybírónak.
A költségvetési hiányt a kormány hatalomra kerülésekor meg
szerette volna növelni 7%-ra, ezt az Eu nem engedte, így
meghirdették a 2010-es évre a 3,8-at, 2011-re a 3% alattit, melyet
majd a gazdasági növekedés fog elérni. A 3,8-ból végül is 4,2%
lett, a gazdasági ugrásszerű fejlődés elmaradt, így külön pénzek
bevonására volt szükség. Jöttek a külön adók, melyet kommunikáció szintjén nem lehet a lakosságra áthárítani, a valóságban
pedig mi fizetünk mindent. De ez nem volt elég, így jött a
magánnyugdíj államosítása, s tényleg 2011-re nem hiánya hanem
még akár 2% többlete is lesz az államháztartásnak. Ha azonban
levonjuk a magánnyugdíjak államosításából befolyó pénzeket akkor
nem többlete, hanem 7% vesztesége lesz a költségvetésnek. S
Orbán Viktor bejelentette, hogy egyszeri mintegy 4%-os államadósság csökkentést hajt végre a magyar kormány. A befolyó
magánnyugdíj pénztári vagyonból mintegy 1000 Milliárdot fordít
erre. De csak kérdezem, hogy akkor mi is lesz a nyugdíjainkkal?

Hiszen még pár hónappal ez előtt arról volt szó, hogy az innen az
állami szférába visszaáramló pénzeknek a sorsa biztos, azt csak
nyugdíjakra lehet majd fordítani! Csak kérdezem?
A gazdasági fellendülés elmaradása miatt új célt tűzött ki a kormány, az államadósság csökkentését! Megint csak kérdezem, hogy
a kiebrudalt IMF már lehívott kölcsönét akkor mért nem fizettük
vissza, s mért kellett helyette 500 Milliárdért MOL részvényeket
vásárolni? Ez szintén kb. 2%-kal csökkentette volna az államadósságot. Nincs itt valami ellenmondás? Az egyik oldalon
meghúzom a nadrágszíjat, takarékoskodom, a másik oldalon meg
fizetek mint a köles. Persze számomra érthetetlen beruházások
máshol is történnek. Kis hazámban Mórahalmon lassan az összes
tanyasi iskolát pályázati pénzekből (nem kevésből) felújítjuk s
„turisztikai célra” átadjuk. HA megszámolnánk akkor Mórahalom az
egy főre jutó konferencia termekben lassan világelső lesz, s nem is
értem, hogy az elmúlt 90 évben Magyarország, hogy is tudott
meglenni az 1910-es „Nagy Magyarország” skanzen nélkül. De mi
ezt a hiányt pótoljuk s 550 millióért felépítjük. Természetesen
támogatásból, s természetesen mindezt a spórolás jegyében.
Nem említettem az új sajtó törvényt, s az új alaptörvény megalkotásának és elfogadásának a módját sem. Habár érdekes felvetés,
hogy az új alaptörvény hivatott a magyarság szaporodási kedvének
a meghozatalára, jelentette ki Orbán Viktor. Hacsak nem tesszük
mellé Farkas Flórián brüsszeli roma stratégiai konferenciai kijelentését, melyet azóta természetesen már cáfolt, melyben kijelentette,
hogy az a cigány család akinél az egyik fél rendszeresen dolgozik
és gyermekeiket rendszeresen járatják iskolába az alanyi jogon
Magyarországon lakást kap. Itt lakást osztunk alanyi jogon, a másik
oldalon pedig a bedőlt devizahitelesektől pedig elvesszük, mert az
egy éve meghirdetett eszközkezelő és a kormány, a bank és a
kölcsönt felvevő közös felelősség vállalása is a tervek szerint
egyedül a kölcsönt felvevő felelősség vállalására alakul. A bankok
és az állam nem veszi ki a részét, a terhek maradnak a hitelesnél.
Azzal pedig, hogy az elkülönített forint számlán az árfolyam
különbözet halmozódik a kormány segítséget nem adott, a bankok
pedig magukon segítettek, mert ha egyszerre bedőltek volna az
összes lakáshitelek, akkor a bankok is az Ő sorsukra jutottak
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volna, majd maga az állam is. S közben tervezett született a
családi pótlék 3-5 évre történő csökkentésére, ez biztosan a
gyermekvállalási kedv fellendülésére fog hatni.
Rendbe hozzuk az egészségügyet, állt a FIDESZ választási
plakátjain. Hát tényleg rendbe hozták. Az orvosok és a szakápolók
újra szavaztak, 2010-ben több orvos távozott külföldre, mint
ahányan végeztek az egyetemeken, 2011 első negyed évében
pedig 4000 ezer orvos és szakápoló hagyta el az országot több
mint tavaly egész évben. 2012-2013-ra összeomlik az egészségügy, nem lesz orvos, nem lesz egészségügyi dolgozó. Ezzel
rögtön csökkentjük a nyugdíjas problémát is, a halálozások
megemelkednek, rögtön kevesebb embernek kell nyugdíjat fizetni.
Zseniális, egy problémamegoldással kettőt oldottak meg. Hiszen
azt is megígérték! A pedagógusok tüntetnek, a vasutas dolgozok
figyelmeztető sztrájkot tartanak a munka törvénykönyv egyoldalú
megváltoztatása ellen, a rend védelmisek pedig bohóc forradalmat
hirdettek. Rend lesz az országban, az előző kormány jogtalan
haszonélvezőit elszámoltatjuk, hangzott a választási ígéret, s a
sajtó egy része nem is szólt másról mint Hagyóról, Hunvaldról.
Jelentem Hagyó már nincs előzetesben, sőt a házi őrizetét is
megszüntették, sőt Hunvald is több mint két év után szabadult az
előzetesből, de még jogerős ítélete nincs. Kérdés, hogy akkor most
bűnösek voltak, akkor mit keresnek kint! Ha pedig ártatlanok, akkor
mit kerestek bent! Lehet, hogy politikai megrendelésre kerültek vád
alá a választási kampány miatt? Akkor pedig a demokráciát alapból
lehet elfelejteni.
Sorolni lehetne még az elmúlt egy év történéseit, s a várhatóakat
találgatni, habár a legtöbb ember fantáziája túlságosan szegényes
az itt történtekhez képest. Visszakanyarodva a Duna jegére várva
kijelentésemhez: csak a király hirdethetett egy személyben
háborút, s Orbán Viktor háborút hirdetett az államadósságnak, a
munkanélküliségnek. S a király privilégiuma a saját kinyilatkoztatásait egyeztetésnek, tárgyalásnak, megegyezésnek hívni. Ahol
Én a király kijelentem, hogy így lesz, Te alattvaló pedig végighallgatod, s tapsolva elfogadod. Orbán Viktor a hét végén Bécsben
kijelentette, hogy a sarkalatos törvényekkel az elkövetkező 10
kormány kezét köti meg! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Knipf Róbert
főszerkesztő

Rheobor - Egy különleges kalcium-bór lombtrágya a kertészeknek
Két meghatározó tápelemet tartalmaz a Rosier új természetes
alapanyagú kötődésjavító és minőségjavító lombtrágyája. A
Rheobor hatóanyaga a kalcium-borát, mely a természetben is
előfordul, egy gyorsan ható, perzselési kockázat nélkül
használható kötődésjavító, kalciumpótló. A készítmény minden
kertészeti növény számára felhasználható és javasolható.
A nyugalmi állapotában kocsonyás lombtrágya mozgatásra
teljesen folyóssá válik, teljesen, gyorsan és maradék nélkül
oldódik. Az általában használt növényvédő szerekkel keverhető,
de a keverési próba elvégzését minden új kombinációnál
javasoljuk elvégezni.

A bór jelentősége
A közismert megtermékenyítésben betöltött szerepe a legfontosabb, hiszen a termés képződéséhez a legtöbb esetben a
termés kötődése alapvető. A bór ezen kívül a virágképződésben
is legalább ilyen fontos szerepet játszik. A termés mennyiségére
és áttételesen minőségére gyakorolt hatása indokolja kiemelt
szerepét a mikroelemek között. A szénhidrát anyagcserében, a
cukorképződésben szintén jelentős szerepe van, így a minőségre, a beltartalomra is hatással van.
A kezelés időzítése a virágzást megelőző időszakban és virágzás
alatt célszerű. A gyümölcsösökben a termés növekedése alatt a
feltöltés miatt még ezt az időszakot sem célszerű kihagyni a
kezelésekből.

tünetei ezért a hajtáscsúcs, a levélszél, vagy terméscsúcs száradása, torzulása és elhalása. A termésen kialakuló száradások
általában a teljes termés veszteségét jelentik. Hasonlóan teljes kárt
okozhat a káposztafélék, vagy saláták levélszél száradása is. A
hajtáscsúcs száradása a fejlődés visszavetésével okoz kárt.

folytatása a következő oldalon

A kezelések időzítése
Az intenzív gyökér, hajtás és termésnövekedés alatt van a
kalcium és bórigény időszaka, illetve felvételének csúcsa.
A zöldségféléknél általában korábbi kezeléseket tartunk jobbnak, és
javasoljuk már a gyökeresedés végétől a kezelések megkezdését. A
zöldség és dísznövénytermesztésben szabadföldön és hajtatásban
még inkább kritikus a hirtelen és erős hőmérsékletváltozásos
időszak a kritikus a kalcium felvétele miatt. Ezekre az időszakokra
ütemezve a kezelést a kockázatot erősen csökkenthetjük.
Gyümölcstermesztésben a virágzás előtti és virágzás alatti időszaktól van az első, meghatározó időzítés időszaka. Az egészen
kisméretű levelek rendkívül jó tápanyag felvételi tulajdonságai miatt
nem kell tartani a korai kezelések feleslegességétől. A gyümölcsöknél még egy kezelési időszak meghatározható, mégpedig az
érés kezdete előtt, vagy a korai érésű gyümölcsöknél közvetlenül
szedés után. Ez a kezelés mintegy tápanyag feltöltés és a
tartalékolás mellett a hajtáson fejlődő rügyek ellátását szolgálja.

A kertészeti alkalmazás legfontosabb területei

A kalcium jelentősége
A legfontosabb szerepe az anyagcserén kívül a sejtfal kialakulásában van. A növekedés során kalciumhiánnyal fejlődő sejtek,
legyenek azok hajtásban, vagy termésben, elhalnak. A jellegzetes

szabadföldi termesztésben ilyen szempontból nincs különbség.
A bórigényes növények között a gyökérzöldségek csoportja,

Zöldségtermesztésben
Az intenzív termesztésben egyetemesen mondhatjuk, hogy
minden zöldség kalciumigényes és bórigényes. Hajtatásban és
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sárgarépa, petrezselyem zeller kiemelhetők. A korai kezelésük
a fejlődés szempontjából kedvező megelőzést biztosít. A
gyökérfejlődés szempontjából kedvező a kalcium ellátás, ezért az
összetett hatás miatt a Rheobor kezelés minden szempontból
eredményes.
A kalcium és bórigény szempontjából hasonló csoportba
sorolható a paprika és paradicsom. Mindkét tápelem egyaránt
fontos és meghatározó a termés mennyisége, minősége, és a
növény szempontjából is. A bór hiánya a kötődésnél, a kalcium
hiánya pedig a fejlődő termésben okoz kezelhetetlen problémát a
hiánytünettel. A kezeléseket a virágzás előtt kezdve, különösen
az erős időjárási ingadozások alkalmával célszerű ismételve
elvégezni.

A hiánytünet észlelésekor a meglévő probléma már nem
orvosolható, de a következő kötések épsége miatt feltétlenül
kezeljük az állományt.

Gyümölcstermesztésben
A bór és kalcium szerepe közismert. A termés kötődését javító
bór hiánya akár súlyos terméskiesés okozója is lehet. A
tenyészidő bór ellátása emellett nem csak az adott év termésére,
hanem a differenciálódó virágrügyeken keresztül a következő
évre is hatással van. Tehát a jó ellátás felelőssége nem egy,
hanem két termő évre szól.
A kalcium szerepe minden gyümölcsnél a termés húsának
szerkezetében, a szállíthatóságban, pulton tarthatóságban,
valamint a tárolhatóságban van.

Az alma a bór és kalciumigény példanövénye is lehet. A
termesztés számtalan gondját okozza ennek a két tápelemnek a
hiánya. A Rheobor kezelés a virágzás kezdetétől aktuális a
kalciumigényes fajtáknál feltétlenül több ismétléssel a
kisgyümölcs méret alatt. Különösen fontos a megfelelő kalcium
ellátás a gyümölcs dió méretéig, mert egyes fajták később már
csak minimális kalcium mennyiséget képesek felvenni.
A többi gyümölcsnél, őszibarack, kajszi, meggy és bogyósoknál a kötődés javításához elvégzett virágzáskori ismételt
kezelések elegendők a termés mennyiségének és minőségének
javításához. Különösen fontos a kezelés a szállíthatóság javítása
szempontjából.
Horinka Tamás, szaktanácsadó (30 229 0756)

A lombtrágyázásról részletesebben

1. A lombtrágyázás általános jellemzői, alkalmazhatósága
Lombtrágyának, levéltrágyának azt a feloldott állapotú tápanyagot nevezzük, melyet a növények föld feletti zöld részeire azért
juttatunk, hogy azok bekerüljenek a tápanyag forgalomba, és megfelelően hasznosuljanak. Tápanyagként beépüljenek, illetve
élettani hatásukat a növekedésre, fejlődésre, a termés mennyiségére és minőségére kifejtsék.
A növények tápanyagfelvételének meghatározó helye a gyökér,
hiszen: „a növény szája a gyökere”. Mindez nem jelenti azt, hogy
kizárólag a gyökéren keresztül juthat tápanyag a növénybe.
Már jóval több, mint 100 éve fedezték fel kertészettel foglalkozók,
hogy egyes tápelemeket a növények zöld részei képesek felvenni. A lombon keresztül is hatékony tápanyag kijuttatás, tehát a
lombtrágyázás a tápoldatos termesztést jóval megelőzte. 1800-as
évek végéről származnak az első felismerések és azóta az egyes
tápelemek felhasználása a kertészeti és mezőgazdasági gyakorlatban egyre népszerűbbé vált. A vizsgálatok egyre több és
pontosabb eredményt nyújtottak a felhasználást illetően. Az
egyes tápelem formák, a kijuttatás egyéb feltételei szélesebb
körben ismertté váltak és az üzemi tapasztalatok is sokat
segítettek.
A tápoldat lombra történő kijuttatása még hatékonyabb lett a
komplett és a speciális hatóanyagú lombtrágyák megjelenésével.
Az új hatóanyagok és formulázott tápelemek lombon keresztüli
felvétele az ellátáson túl a növény életfolyamatainak szabályozásával még jelentősebb. A bioaktív anyagok lombon keresztüli felvétele is előtérbe került az utóbbi időben.

A tápelemek és egyéb anyagok növénybe
jutása lombtrágyaként
A lombon és zöld növényi részeken a növény nem csak tápelemeket, hanem vizet, növényvédelmi kémiai anyagokat, egyéb
biológiailag hatékony anyagokat képes esetenként nagyobb
mennyiségben is felvenni. Természetesen csak viszonylag nagy
mennyiségeket, hiszen a lombon történő bejutás egészen más,
mint ahogyan az a gyökéren végbemegy.
A lombtrágya levélbe jutásának legkézenfekvőbb útja a légzőnyílásokon lenne, szemben a nyitott légzőnyílásokon viszonylag
kis mennyiség képes a levelekbe, szövetekhez jutni. A védőrétegen, kutikulán keresztül azonban jelentős tápanyag mennyiség kerülhet a levélbe, illetve zöld növényi részekbe (ábra). A
permetlé a viaszos védőréteget fellazítja és ezen keresztül jutnak
át az anyagok a zöld részek szöveteibe. A felvétel sebessége
általában gyors, de a különböző tápelemformák, készítmények
között nagy különbségek vannak. A korszerű lombtrágyák mozgásáról általában elmondható, hogy nagyon gyors a felvételük és
a növénybeni mozgásuk is.
A lombtrágya bejutása a növénybe: légzőnyílásokon juthatna be, de ...

lombtrágya
bőrszöveti sejtek

légzőnyílás

A leveleken lévő viaszréteg nem egy szigorúan zárt, összefüggő
borítást jelent, hanem nedvesség hatására átjárható, melyen a
műtrágyák arra alkalmas tápelemei, mint egyes növényvédő
szerek is a szövetekbe juthatnak. A bejutáshoz a hosszabb
nedvességborítás kedvezőbb, ezért lombtrágyázásra mindig a
nagyobb permetlé adagok gyorsabbak, hatékonyabbak. Kis lé
mennyiséggel is kijuttatható a lombtrágya, de annak felvétele a
párával, újranedvesedéssel lesz teljes, ez viszont jóval lassabb.
A lombtrágyával az elemek nagyon gyorsan a működési helyekre
jutnak, ezért alkalmas a lombtrágyázás kisebb tápelem hiányok

gyors orvoslására, a növénynek tápanyag-felvételi zavarokon történő
átsegítésre. A korszerű alapanyagokból készült lombtrágyák hatékonyságát éppen a bejutás gyorsasága erősíti.
A védőréteg áteresztő képessége adott növényre és annak adott
fejlődési időszakára a környezeti tényezőktől függően is jellemző.
Vékonyabb és jobb áteresztő képességű általában a levélfonák,
valamint a fiatalabb növényi részek védőrétege, ezért a lombtrágya kezelés hatékonysága is itt a legjobb. Tartósan borús,
csapadékos időben szintén vékonyabb a védőréteg, a kutikula,
ezért a bejutás is gyorsabb. A növényi rész öregedése, az aszályos körülmények, és tartósan erős besugárzás a védőréteg
vastagodását, rosszabb átjárhatóságát jelenti.
Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes lombtrágyák, mint növényvédő szerek is, a vékonyabb védőrétegű
növényeken könnyebben okozhatnak komolyabb perzselési kárt
is. Ezt a kockázatot a lombtrágya töménységének csökkentésével, illetve a kezelés időpontjának, körülményinek jó megválasztásával, tehát megfelelő technológia alkalmazásával
kerüljük el.

A tápelemek mozgása a lombtrágyából
A tápelemek mozgása a szövetekben nem egyforma. Legmozgékonyabbak a kálium (K), kén (S), foszforsav (P), de alig mozdul
a kalcium (Ca) és magnézium (Mg). Más elemek (N, Fe, stb.)
mozgási sebességben ezek között helyezhetők el. A mozgás
sebességére jellemző, hogy például a foszfor egy óra alatt
paradicsomban 8-10 cm-t vándorolt, és 6 óra után a terméseket
nevelő növény minden föld feletti részébe eljutott. 48 óra alatt
pedig a teljes növényben, a földalatti részekben is megjelent a
lombra juttatott tápanyag.
A magnézium és mikroelemek kisebb mozgékonysága nem jelent
hátrányt, hiszen hatásukat közvetlenül a levélben fejtik ki,
azonnal bekapcsolódnak az életfolyamatokba. A kalcium esetében ezt nem mondhatjuk egyértelműen. A lombon keresztüli
felvétel jelentős, de részben a nagy igényhez viszonyított kis
mennyisége, valamint a szövetekben eltérő szállítása miatt
kisebb a beavatkozás sikere. Amiért mégis érdemes a Ca
lombtrágyást alkalmazni, a levelek közvetlen ellátásából adódó
kisebb elvonása a terméstől. Paprika leveleiben kötődik például
az összes felvett Ca 60 %-a, míg a legérzékenyebb kis
termésben mindössze 3 %. Ennek a hiánya pedig a csúcsrothadással a termés értéktelenségét okozza. Az almánál a
levelében száraz anyagra vetítve 1,4 % a Ca tartalom, a
termésben pedig mindössze 0,1 %.

A lombtrágyák alkalmazhatósága
A lombtrágyákat ma már zömében a növényvédelemmel egy
menetben juttatjuk ki. Ezzel költséget, munkát takarítunk meg, és
sok esetben a növényvédelem hatását kedvezően befolyásoló
anyagot választunk ki. A műtrágyák között nem véletlen, hogy
egyesek kifejezetten lombtrágyázásra fejlesztettek, mások
tápoldatozásra és lombtrágyázásra is alkalmasak. Illetve vannak
olyan formák is, melyeket lombon történő ellátásra nem alkalmazhatunk, hiszen nem alkalmasak permetlében történő felhasználásra, illetve a levélen keresztüli bejutásra.
Az egyik legfontosabb alkalmazási feltétellé vált a lombtrágyák
keverhetősége a különböző típusú és hatásterületű növényvédő

szerekkel. A permetlé készítés nagy gátját jelenti, ha valamely
komponens kicsapódást okozva akár a teljes kezelés hatékonyságát veszélyezteti.
Az oldódás szintén meghatározó feltétel, hiszen a tápanyag csak
oldott állapotban képes a védőrétegen és sejteken is átjutni. Az
oldatnak stabilnak, valamilyen mértékben biztonságosnak kell
lenni. Az azonnali felhasználás ideje is lehet hosszabb, ha
nagyobb szállítási távolság, illetve a nagyobb terület teljesítmény
miatt a kezelés hosszabb időt igényel.
A levélen keresztül történő felvétel és tápanyagellátás alapvető
szakmai követelményei:
h
vízben oldható tápelemekkel történjen,
h
lehetőleg elektrolit legyen, vagyis ionos oldatot képezzen,
h
minden tápeleme legyen felhasználható a növény számára,
h
ne képezzen oldhatatlan, felvehetetlen vegyületeket,
h
lehetőleg legyen higroszkópos, tehát a levegőből minél több
vizet kössön meg, így később is felvehető legyen
h
ne legyen szélsőséges kémhatású, a perzselés veszélye
minimális legyen.

Általános kondicionáló lombtrágyázás
Az általános kondicionálás alatt a növények fejlődésének egészére ható kezeléseket érthetjük. Tápanyag tekintetében ezt a
több, általában pedig teljes tápelem sort tartalmazó mikroelemes
lombtrágyák jelentik. Más tekintetben pedig az életfolyamatok
nagyobb részére, akár egészére biológiailag hatékony összetevőt, összetevőket tartalmazó készítményekre érthetjük az
általános hatást.
Az általános kondicionálás jelentősége abban van, hogy segít a
növény életfolyamatainak egyenletességét fenntartani. Kedvező
körülmények között nincs is ezzel probléma, de a kedvezőtlen
környezeti hatások esetén fellépő stressz miatt az életfolyamatok
már lelassulnak, leállhatnak. Ezt a fejlődés megtorpanásában, a
növekedés leállásában tapasztaljuk.
A harmonikus összetételű, vagy gyengén kálium túlsúlyos tápelem sorral szinte bármely időszakban kezelhetjük a növényeket
általános kondicionálásra. Ha a tápanyagellátás, illetve a
növekedés üteme megfelelő, ezeket a lombtrágyákat célszerű
választani. Előnyük a lomb erősítése, a kisebb fokú tápelem
hiányok megelőzése, a káros környezeti hatásokkal szembeni
tűrőképesség javulása.
Általános kondicionálás alatt értjük a biológiailag aktív hatóanyagokkal történő kezeléseket is. A foszfit hatóanyagú Fosfitex
lombtrágyák hatása részben általános is, hiszen az ellenálló
képességet javítva a teljes életfolyamatra gyakorolnak kedvező
hatást.

Rosasol® 23-7-23 mikroelemes harmonikus összetételű
A teljes mikroelem sort tartalmazó lombtrágyában a magas
összes tápelem tartalom mellett a magas vas, réz, mangán, cink
és bór tartalom adja az igazi erejét. A fiatal növényben, és
intenzív növekedés alatt is meghatározó fejlődést szabályozó
anyagok összetevőiről illetve serkentőiről van szó. A harmonikus
mennyiséggel az ellátás a tényleges szükségletet elégíti ki. A
növényvédelemmel együtt megfelelő gyakorisággal kijuttatható.
Nem terheli sem a növényt, sem a környezetet, sem a termelő
pénztárcáját. A Rosasol 23-7-23-mal a lombtrágyázás nem
rontható el.

3. oldal
Plantal™ Super 8-8-6 mikroelemes oldat
A lombtrágyaként is felhasználható teljes mikroelem sort tartalmazó
oldat szintén általános hatású. A folyékony forma permetlékészítést
kényelmesebbé teszi. Felhasználása a kertészeti növényeknél általánosan javasolható a növényvédelemmel egy menetben. Az
ismételt kezelésekkel az ellátást célszerű folyamatossá tenni, 7-14
naponta ismételni. Balkonládák, cserepes szobanövények tápoldatos kezelésére is alkalmas.

Wuxal Super 8-8-6 mikroelemes lombtrágya oldat
Valamennyi növény számára ajánlott levéltrágya. A kertészeti
növények számára általános összetétele, mikroelemei a tenyészidő első felében, valamint az intenzív növekedés időszakában is
megfelelnek az általános kondicionálásra. Növényvédelemmel
együtt kijuttatható és a permetlé elkészítése a folyékony formával
kényelmesen megoldható. Az általános kondicionálás feltételeinek megfelelően a folyamatos ellátáshoz többszöri kezelés
javasolt 7-14 naponként.

Fosfitex bioaktív lombtrágya oldat
A biológiailag aktív foszfit (foszfanát) foszforformát tartalmazó
Fosfitex lombtrágyák új generációnak számítanak a lombtrágyázásban. A növényvédelmi hatással rendelkező foszfit a
növények belső védekezési mechanizmusát erősíti a betegségekkel szemben. A növények „immunrendszerét” jelentő kémiai
anyagok, a fitoalexinek képződését serkenti, amit a fertőzések is
kiváltanak belső védekezésképpen. A Fosfitex kezelések esetén
azonban nincs fejlődési stressz, nincs visszaesés, nincs energia
felhasználás a védekezésre. A foszfit hatóanyag hosszabb távon
a növény általános tűrőképességének javulását is okozza, ezzel
nem csak a fertőzések, hanem a környezeti hatásokkal, az élettelen stressz (abiotikus stressz) hatásokkal szembeni ellenálló
képességet is növeli. A védelem biztonságát a fitoalexinek
mennyisége jelenti, melyet a rendszeresen 14 naponként ismételt
kezelésekkel fenntarthatunk. Ennél lényegesen gyakoribb felhasználás nem is ajánlott csak csökkentett dózissal.
A Fosfitex lombtrágyák általános védelmi hatásán felül az egyéb
tápelem tartalom szerint célirányos hatása is van, ezért a
technológiában ennek megfelelően célszerű az összetételt
kiválasztani.

nagyobb érzékenységének figyelembe
vételével kell megválasztani. Starter
tápoldatként a Rosasol 15-30-15 már az
ültetés beiszapolására javasolt 0,15-0,2
% töménységben, 15-20 dkg/100 liter
vízben. A starterkezelést célszerű a
gyökeresedés alatt megismételni, azonban az alapos beöntözés után az állományt legalább 10 napig ne öntözzük,
legfeljebb párásítsuk szükség szerint.
Az ismételt kezelések töménysége 0,10,15 % legyen, tehát 100 literhez 10-15
dkg műtrágyát adjunk.

kezelést követő 10. napon

Gyökér lombtrágya kezelés
A magas foszfor tartalmú, több tápelemet
tartalmazó Gyökér lombtrágya a gyökérképződést, az indulást, az egyenletes állományfejlődést segíti. A kiültetés sorkezelése után
többször ismételhető a gyökeresedés alatt a
folyamatos tápanyagpótlás érdekében. A lombon gyorsan felvett tápelemei akkor is extra
hatást fejtenek ki a gyökeresedés alatt, ha a
talajt a legjobban feltöltöttük, hiszen a gyökérrendszer teljes kifejlődéséig a tápanyagfelvétel
valamilyen szinten korlátozott.

Fosfitex FR bioaktív starter lombtrágya kezelés

a fölső képpel megegyező időpontban készült kép nem víznyomott területről

A foszfit növényi védelmet erősítő hatása és a magas foszfor
tartalom a fejlődés kezdetén rendkívül fontos egybeesést jelent. A
gyökeresedés serkentése, a foszfornak a növekedéshez szükséges starterhatása a levélen keresztül gyorsan érvényesül. Az
azonnal felvett tápelemeket a növények gyorsan felhasználják,
hatásukat gyorsan kifejtik.

Fosfitex Zn/Mn
A fosfitex család ezen tagját elsősorban a kimagasló
gyökereztető hatása miatt javaslom a termelőknek. Két példával
Önök is könnyen meggyőződhetnek róla. A muskátli hajtásvégét
letörve a nehezen gyökeresedő növények közé tartozik, ezért
annak szaporításával foglalkozók különböző gyökereztető
vegyszereket vetnek be. A képek magukért beszélnek.

Többszöri kezelés után. Az első képen
látható fa más szögből fotózva.

Tápanyagellátási, lombtrágyázási aktualitások
Az ültetések tápanyagellátása a starterkezelésekkel tehető valóban szakszerűvé. Az intenzív termesztésben az indítás szerepe,
jelentősége sokkal nagyobb az átlagosnál. A koraiság, az
állomány egyenletessége, az eredés, vagy tőszám beállása
mind-mind alapvetően függ az indulás feltételeitől. A hibrid fajták
képesek a gyors indulásra, de nem képesek az állományban
utolérni a már fejlettebb társaikat, ezért találkozunk oly gyakran
nagyon vegyes fejlettségű állományokkal.
Mivel a fiatal levelek tápanyag felvétele a legintenzívebb, a
lombtrágya sorkezelésekkel a leghatékonyabb kijuttatást tudjuk
végrehajtani. Melegebb időben 0,3-0,5 % legyen a legmagasabb
töménység. A kezeléseket hetenként célszerű ismételni. Ennél
gyakrabban csak a kiültetési stressz miatt sárguló, kivilágosodott
növényeket kezeljük, de ekkor az alacsonyabb töménységet
alkalmazzuk.

Az őszibarack fák újra gyökereztetésével szinte a halálból hozta
vissza azokat, akkor nem nagy képzelő erő kell ahhoz, hogy
elképzeljük, hogy mire képes egy víznyomás, hirtelen lehűlés
miatt, egyéb streszt követően gyökérvesztésen átesett más
növények újra gyökereztetésében.
dugványozást követő 21. napon

dugványozást követő 28. napon

Ennél gazdaságilag sokkal jelentősebb a víznyomások kárai, melyek
a gyümölcsösökben is jelentkeztek. Itt is beszéljenek a képek.

Rosasol 15-30-15 starter mikroelemes
lombtrágyázás, tápoldatozás
Az emelt foszfor tartalommal és teljes mikroelem sorral a legjobb
indító összetétel a palánták gyökeresedésének, növekedésének
serkentésére. A foszfor és mikroelemek is segítik a virágok
képződését, a korábbi virágzást és terméskötődést. A permetezés időpontját és a töménységet természetesen a fiatal levelek

MEGHÍVÓ

őszibarack kezelés előtt

Az Euphoros konzorcium,
a Szent István Egyetem Kertészeti
Technológiai Intézete, és az Árpád-Agrár Zrt.
tisztelettel meghívja Önt a
2011. június 28-án 10 órakor
kezdődő
Szakmai napra
- műtrágya- és vízfelhasználás
csökkentésének lehetőségei a talajnélküli
termesztésben -

Horinka Tamás, szaktanácsadó
30 229 0756

Részletes program:
10.00
10:10
10:20

Szakmai napra
2011. június 28.

Zöld levél lombtrágyázás
Az intenzív növekedés alatt gyakran tapasztaljuk a növények tápanyaghiány miatti
sárgulását. A zöld színtestek számának
csökkenése a fejlődés szempontjából nagyon
rossz üzenet, hiszen a fotoszintézist végző
részek mennyiségének csökkenéséről van
szó. A fotoszintézis csökkenése pedig egyet
jelent a fejlődés lassulásával, a gyarapodás
csökkenésével. A Zöld levél kezelés a növekedés ütemének fenntartását segíti, a zöld
színtestek alapanyagát, a magnéziumot és
mellette a növekedés alapvető elemét a nitrogént is tartalmazza.

11:05

11.50

12.30
13:00
13:30
13:45

Köszöntő Dr. Csikai Miklós - vezérigazgató, Árpád Agrár Zrt.
Az Euphoros projekt rövid bemutatása Dr. Ombódi Attila - Szent István Egyetem
A paradicsom talaj nélküli termesztése Hollandiában: Történelem, gazdaságosság,
aktuális kérdések.
Az Euphoros projekt egyes innovatív megoldásainak gazdaságossági kérdései.
Marc Ruijs, Wageningeni Egyetem
A hajtatás helyzete Olaszországban
Recirkulációs talajnélküli termesztés: Hogyan és miért?
Dr. Alberto Pardossi, Pisai Egyetem
A tápoldatok kémiája
Tápoldat kalkulátor program bemutatása
Dr. Luca Incrocci, Pisai Egyetem
Az Árpád Agrár Zrt. új, holland típusú üvegházában történő paradicsomhajtatás
első tapasztalatai Zentai Ákos – kertészeti igazgató, Árpád Agrár Zrt.
Büféebéd
Indulás a Felsőréti Kertészeti Telepre
Új holland típusú üvegház bemutatása a helyszínen

A külföldi előadók prezentációját magyar nyelvű diákkal vetítjük, az elhangzottakat pedig
fordítjuk a hallgatóság számára.

Minden meghívottat szeretettel várunk!

A rendezvény helyszíne:
Árpád-Agrár Zrt. Székháza
(Szentes, Apponyi tér 12.),
majd
Felsőréti Kertészeti Telep
(Nagytőkei út mentén)

Felsőréti
Kertészeti
Telep

4. oldal

Medárd - Június 8.
Most már esik. Foltokban. Ha igaz, még 40 napig. Eddig meg
nem esett az idén, vagy csak alig. Már megint aszály (???)
volt. 50 -100 mm csapadék hullott és a szántókon, azaz a
mezőgazdasággal szennyezett területeken már semmit nem
tudtak hasznosítani a kultúrnövények abból a csapadékból,
ami tavaly esett, miközben még most is sok helyen lehet
látni belvizes foltokat, vagy a nyomát, ahol nem kelt ki a
vetés, vagy most is ki vannak sárgulva a növények. És szinte
biztos, hogy nem hozzák a remélt átlagtermést.
Furcsa. Menjünk egy kicsit vissza az időben, lépésről lépésre:
2011.: aszály – eddig. 2010.: belvíz. 2009.: aszály. 2008.: jó év.
2007.: aszály. 2006.: belvíz – de csak a szántókon!
Mert most is, ha kilépünk a „művelt” területekről, mellig ér a fű.
Akkor ott nincs aszály?
Nincs! Ott nincs emberi beavatkozás, nagy okosság. Ott
működik, él a talaj, közlekedik benne a víz le is meg fel is. Le
akkor, amikor sok esett, fel, amikor nem esik, mint eddig az idén.
Ott rendes szerves anyag körforgás, lebomlás, talaj átalakulás,
rendes biológiai élet zajlik, nem úgy, mint ahol mesterséges
anyagokkal (műtrágya, szintetikus vegyszerek = növényvédő
szerek) beavatkoznak a nagyobb jó reményében.
Nem is lenne ezzel baj, mármint a beavatkozással, ha a földet
használó megértené, hogy nem egy fizikai termesztő közeggel
dolgozik, hanem egy élő anyaggal. Nem segítik ebben sajnos az
említett anyagokat árulók, hisz ez nem közvetlen érdekük. Csak
az a baj, hogy fajsúlyos szakemberek és a statisztikák szerint, az
elmúlt 10-15 évben folyamatosan csökkennek a termesztési
mutatók, azaz az országos termésátlagok. És még mindig nem
ébred senki! Nem lenne itt baj, ha a földet használó megértené, hogy ha a környezet számára idegen, nem felismerhető
anyagokat használ, akkor az roncsolja azt, és ekkor fel is
kellene újítani a földet, elsősorban szerves trágyával, talajalkotó

mikroszervezetekkel, vagy olyannal, ami felébreszti a mérgezési
helyzet után az ott lakó, szemmel nem látható mikroszervezeteket, vagyis az Amalgerollal.
Ha csökkennek a terméseredmények, márpedig ez a helyzet,
akkor felmerül a kérdés egyszerűen: jó nyomon haladunk? Így
kell tovább is csinálni? – Mert ha így, akkor irány a szakadék!
Ma, a csodaváró ájulatban a legtöbben várják az újabb és újabb
csoda anyagokat, pedig az elmúlt 10 évben semmilyen érdemi
újdonság nem jött elő a növényvédelemben, csak különböző
kombinációkkal marketingelik a piacot. A felhasználót arra késztetik, hogy az elköltött pénzéért minél hamarabb várja az eredményt. De ez nem jön! Itt van a szennyezés a nem természet
azonos anyagok használatának az a helyzete, amikor már
láthatóan nincs növekedés. vagyis a vége. Ezt mutatják a
termésátlagok, ezt mutatja a felsorolt folyamat.
Újból eljött a természet azonos anyagok használatának ideje
a nagy ájulat után. A természetazonos anyagok értelem szerűen
felismerhetők az élő környezet, vagyis a talajaink számára. Ilyen
anyagok használatával nem csak a növény, de a terület övvédekező képessége is bekapcsolódik a védelembe, a lényegesen
(4-5-ször - !!!) nagyobb termelési eredmények elérésébe.
Ez a környezetemben gyakorlat. Ez nem hittan. Érkezik ennyi
energia a Napból, amit át lehet alakítani növénnyé, és a
növények ezt biológiailag tudják. A kérdés az, hogy kinek mi van
a fejében?
A mi esetünkben az elmúlt öt évben részletesen körül és leírt
Amalgerol Prémium, a növények energetikai rendszerét felerősítő Plantafosz Univerzál és Plantafosz Réz, valamint a
Bordóilé Nano SC, és a Bordóilé + kén Nano SC termékeket
érinti. Ezek mind természetazonos anyagok. Felismeri a természet élő része, azaz nem roncsolják azt.
Ez utóbbi egyben a következőket tudja: a kén: 1. lisztharmatölő,
2. Atka, levéltetű, kistestű rovarokat ölő, riasztó, azaz akkor
innen - 3. vírus átvitel gátló. 4. lombtrágya. A réz: 5. minden
gomba, ami nem lisztharmat (innen teljes gombaölő spektrum),
6. baktériumölő. 7. lombtrágya. A kalcium: 8. sejtfal erősítő

Még egyszer a növényvédő szer
hamisításokról röviden!
Az előző Homoki Gazda számban „A pénztelenség újabb
vámszedői!” című írásban egy térségünkre is jellemző
sajnálatos tényre hívtam fel a termelők figyelmét. A termelők
közül többen is a cikk hatására elmondták, hogy az itt-ott
vásárolt szerrel, hogy megjárták, egyáltalán nem hatott, s
igazat is adtak abban, hogy ettől kezdve az volt az igazán
drága. S volt aki elmondta, de még mindig szégyenlősködött,
s ezért a forrást nem nevezte meg, valószínűleg azért, mert
szégyellte, hogy mennyire becsapták.
Termelői visszajelzésekből egy félelmetes képet sikerült összeállítani: 12 kistérségi gazdaboltból 7:5 az arány. Nyertek a hamis
növényvédő szert is forgalmazó boltok. Tény, hogy több száz termelő lett így becsapva, félelmetes a mérték és a gátlástalanság,
de a romló gazdasági helyzetet várhatóan egyre többen próbálják
így kihasználni. Az, hogy ezzel a termelőnek milyen nagyságú, és
akár számszerűsíthető kárt is okozott, az pedig nekik nem
számít.
A hatóságok pedig nincsenek a helyzet magaslatán, nincs kellő
számú felkészült szakemberük, nincs pénzük a vizsgálatokra, s
nem is ösztönzi őket túlzottan a jelenlegi rendszer sem. (Rend
védelmisek korkedvezményes nyugdíjazása). A pénzhiány olyan
nagyságú, hogy a hamisítások ellen küzdő gyártó cégek végzik
vagy legalábbis finanszírozzák a próbavásárlásokon begyűjtött
minták vizsgálatát. Az illetékes hatóságnak erre nincs kerete. Így
könnyű a zavarosban halászni.
A Magyar Kwizda Kft megyei újságban feladott hirdetéssel, és a
honlapja (www.kwizda.hu) első oldalán megjelent „Vigyázat!
Hamis Command a növényvédő szer piacon!” figyelemfelhívó
cikkel próbálja vásárlóit megvédeni. Más gyártók inkább
hallgatnak, mert nem tudják eldönteni, hogy mi okoz nagyobb
veszteséget számukra, a hamis szerre történő figyelmeztetés és
az abból következő forgalom visszaesés, vagy a hamisított
szerek elterjedése, és az abból eredő forgalomcsökkenés. Nem
vitás, hogy melyik a TISZTESÉGESEBB!
A vásárlónak pedig marad egy, azaz egy biztos védekezési
lehetősége, hogy csakis megbízható helyről vásárol. Az ár
esetleg figyelmeztethet, ha túl alacsony, de nem biztos módszer,
mert már van olyan gazdabolt is ahol a hamisat is teljes árban
adják, így is csökkentve a lebukásuk esélyét. Ha valakit érdekel,
akkor érdemes megnézni az elmúlt és az azt megelőző hirdetési
újságok árhirdetéseit. A Homoki Gazda cikk után kimaradtak
például a Falusi Hirdetőből a 12 ezer Ft alatti Actara hirdetések.

De bizonyára csak véletlen! Vagy még sem? Úgyhogy kedves
termelők nem elég az időjárásra, a piacra, az eladhatatlan termékekre figyelni, hanem még az sem mindegy, hogy a növényvédő szereket hol veszik meg.
Természetes, hogy a hamisított termékeket forgalmazó boltoknál
sem minden termék hamis, de azért nagyobb az esélye, hogy
bele-bele nyúl ismeretlen helyről származó termékbe. S adódik a
kérdés: mért nem nevezem meg ezen gazdaboltokat? Nos
egyszerű a magyarázat, jogerős bírósági ítélet hiányában rágalomnak minősül minden állítás. (A termelők közötti hírcsatorna
azért elég jól működik.)
Egy garanciát a magam nevében felajánlok: boltjainkban történő
vásárlás esetén az adott termékből amennyiben a vevő kéri egy
hónapra egy szintén sértetlen azonos kiszerelésű ellenmintát
zárunk le a termelő aláírásával is hitelesítve. Az egy hónap elégséges a szer hatékonyságának az elbírálására, melyet a termelő
a kipermetezéssel végez, kétely esetén az ellenmintát közösen
bevizsgáltatjuk, s a vizsgálat költségeit a vesztes fél fizeti, a
felmerülő plusz készletezést cégünk finanszírozza. (Könnyen
megteszem, hiszen csakis hivatalos helyről szerzem be az
árukat, így nincs kockázatom). S még egyszer mindenkit arra
biztatok, hogy csakis megbízható helyről szerezze be a növényvédő szereket!
Tisztelettel: Knipf Róbert
Kertészek kis/Nagy Áruháza kft ügyvezetője

lombtrágya – azaz szárszilárdító. Miután ugyanúgy készül, mint
nagyapáink idejében, tehát mésztejből és rézgálic oldatból, így
GIPSZ formában van benne a mész, a levegőre kikerülve,
mennyi idő alatt köt meg vagy tapad fel a felületre??? Dolgoztak
már gipsszel? – Azonnal, azaz ez még (9.) tapadó szer is.
Kilenc dolog egy, innentől rendkívül olcsó árért, úgy, hogy
természet azonos! Ez lényeges!
És hogy mitől NANO? – A gyártástechnológiai fejlesztéssel elérték, hogy a termék szilárd frakció tartománya egyedülálló módon
0,2 μm-es, azaz 200 nm-es tartományba került, ami 4-szer jobb,
mint az utána következő, és ezért a fajlagos felülete, azaz a
biológiai aktivitása a kórokozók ellen és a növénykímélése nagyságrenddel nagyobb, jobb, mint az utána következőé, sőt, azonos
vagy jobb, mint a felszívódó, szintetikus szereké. Ezért van az is,
hogy a virágzó állapotú növényt sem bántja, amiről következő
szezonban olvashatnak részletesen.
Részletesen az interneten a következő hivatkozáson olvashatnak
a fentiekről: www.cheminova.hu – letöltések – Talaj és növényorvoslás 2011.pdf.
Kormányos Ferenc nv. fejlesztő szakmérnök
Tiszteletbeli egyetemi docens,
Cheminova Mo. Kft., tel.: 20/9 438 695

Ki fizeti a révészt?
Teszem fel a költői kérdést, hiszen tudom,
hogy mink adó fizető állampolgárok. Mégis
egyre több területen lehet azt hallani, hogy
államosítunk, az állam nagyobb szerepvállalást vállal, stb-stb. A számok és a tények
magukért beszélnek.
Mórakert Szövetkezet: az Első Elismert TÉSZ. 2010
december 27-től felszámolás alatt, felelős nincs.
Mórahalom Vállalkozók útja 3.
Mórakert Kft: Nincs fenn a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium honlapján a 2010-es eredmény kimutatása,
holott 2011 május 31-ig kötelező lett volna közzétenni.
Várható a felszámolás bejelentése?!
Mórahalom Vállalkozók útja 3.
Homoki Rózsa TÉSZ: 2011 április 19-től felszámolás alatt.
Mórahalom Vállalkozók útja 3.
PH-Centrum Kft: 2010-ben 888 millió 185 ezer Ft
árbevétel, 165 millió 058 ezer Ft veszteség. 18,58%-os a
veszteség az árbevételhez képest.
Mórahalom Vállalkozók útja 3.
Datész Zrt: 2009-ben 647 millió 870 ezer Ft árbevétel,
5millió 506 ezer Ft veszteség, 2010-ben 4 milliárd 233
millió 645 ezer Ft árbevétel, 923 millió 893 ezer Ft
veszteség. 21,82%-os a veszteség az árbevételhez
képest.
Mórahalom Vállalkozók útja 3.
Akkor mégis miről beszélünk. Akkor mi a fenének kell
ezeket a szervezeteket, cégeket üzemeltetni. Kinek az
érdeke? Mert a termelőké nem! Hiszen gyakran éppen
ezek a szervezetek jártak elől a multiknál a saját forgalmuk
növelése miatt a termelő kárára az árak letörésében.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

Burgonya növényvédelmi bemutató!
Tisztelt burgonya Termelők!
Az idei év első fele nem a kortani problémákról szól, mégis érdemes tudásunkat felfrissíteni, fejleszteni, s lehet, hogy
jövőre is termelnek burgonyát.
Ezennel a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft a Rendezők és a Házigazda nevében meghívja Önöket Tisztelt Termelő,
Olvasó, Érdeklődő 2011 június 30-án 18 órai kezdettel az 55-ös út mellett Pintér Árpád termelő burgonya területére.
Helyszín: 55-ös fő út Mórahalom-Domaszék a 15-16-os km között, a helyszínt tábla jelzi.
Bemutatott technológiák:

Bayer CropScience
Belchim Crop Protection Hungary Kft
DuPont Magyarország Kereskedelmi Kft

Előadó: Sipos József
Előadó: Horváth Péter
Előadó: Hőgye Szabolcs

A hangulatról gondoskodik Pintér Árpád házigazda.

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

