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Vélemény nyilvánítás a hallgatás maga is.

Knipf Róbert
főszerkesztő

Ismerje meg az igazságot!
Az MSZP-SZDSZ által most elfogadott költségvetés Az MSZP a költségvetéssel nemet mondott a rákbetegek és a 
megszorításai tönkreteszik az egészségügyet, így újabb mozgássérültek támogatására, így azok fizetik az elrontott 
kórházak mennek csődbe, még több orvos hagyja el a pályát válságkezelés árát, akik a legkiszolgáltatottabbak és 
és még hosszabbak lesznek a várólisták. egyáltalán nem tehetnek az ország jelenlegi helyzetéről.

A költségvetés a működésképtelenség szélére sodorta az Ezt hozta Nekünk év végén Gyurcsány Ferenc és Bajnai 
önkormányzatokat, amelyek így nem tudják fenntartani Gordon.
iskoláinkat, óvodáinkat, szociális intézményeinket.

Az MSZP a költségvetéssel nemet mondott arra, hogy a 
mentők megkapják a működésükhöz szükséges forrásokat.

a FIDESZ 2010-es választási szórólapja

Orbán Viktor 1995 április 12-i parlamenti beszédéből idézet:
„Az MSZP-SZDSZ-kormány intézkedései szemben állnak vette… kaparintotta meg Magyarország kormányrúdját. A 
azzal, amit ezek a pártok a választási kampányban ígértek polgárok kilenc hónapi baloldali kormányzás után már tudják, 
Magyarország népének. Ma már nyilvánvaló, hogy az MSZP hogy az MSZP-SZDSZ kormánynak azt se hihetik el, amit 
és az SZDSZ megtévesztette a választókat, hamis pénzen kérdez.”

Először is szeretném megköszönni azt a számtalan személyes és 
telefonos érdeklődést melyek az újság sorsa iránt éreztek ebben az 
elmúlt két hónapban amikor nem jelentünk meg. Köszönöm az 
érdeklődést, még inkább a biztatást, melyben az újság folytatására 
biztattak.
Bennem mégis maradt egy bizonytalanság, mégpedig, hogy a 
politikai részének van-e értelme. S mindezt a bizonytalanságot nem 
a félelem vagy megfélemlítés szülte. Nem is az, hogy olvasóim egy 
része az általam leírt gondolatokkal szimpatizál, de igazi reakciókat 
nem vált ki belőle, a másik része meg kimondottan ellenségesen 
fogadja a tőle idegen gondolatokat.
Az egészet egy „teljesen kis” dolog váltotta ki. Július legelején 
jártam a parlamentben, s nem turistaként, hanem meghívottként. 
Ami tetszett, az a szervezettség: előre leadták a nevemet, s a 
kapuőr kikeresve a számítógépből beengedett. A beléptető 
rendszer érzékenysége meghaladja a legtöbb repülőtér beléptető 
rendszerét, s a belépéskor kapott elektromos kártya valószínűleg 
alkalmas az épületen belüli helymeghatározásra is un. 
nyomkövető. A megbeszélés várható tartalmát a feleségem előre 
megmondta, s alapjában véve teljesen lényegtelen. Számomra a 
megdöbbenést, és a bizonytalanságot is az okozza, okozta, hogy a 
meghívómmal eltöltöttem 10-15 percet a korona mellett a 
kupolateremben, annak is a szélére húzódva (a TV-ből mindenki 
számára ismert főlépcső végén található), s a délutáni plenáris ülés 
akkor kezdődött. Jöttek be sorra a képviselők, s több általam is 
ismert, (ha máshonnan nem, akkor a tv-ből) s jött a számomra 
megdöbbentő felfedezés: a Fideszes a Fideszesnek, a Jobbikos a 
Jobbikosnak, az LMP-s az LMP-snek, az MSZP-s az MSZP-snek 
köszönt. Keresztbe köszönést nem láttam, tehát még véletlenül se 
láttam olyant, hogy nem párttársának köszönt volna valamelyik 
képviselő. Inkább elment mellette.
S belegondoltam, s azóta is többször töprengtem rajta, hogy Ők, 
azaz a képviselőink a szavazók akaratából négy, azaz 4 éven 
keresztül munkatársak. Ha tetszik, ha nem. S akkor nem 
köszönnek egymásnak. Akkor, hogy fognak ezek együtt dolgozni, 
hogy fognak az ország érdekében összefogni. S rájöttem, hogy 
sehogy. Innen van kedves olvasó a bizonytalanságom, mert lehet, 
hogy faluról jöttem, de ha valahova megérkezem, akkor a 
legalapvetőbb, hogy köszönök, s nem teszek úgy, mintha a másik 
ott sem lenne, főleg ha az a másik a munkatársam. Nos ennyi 
röviden. A Homoki Gazda a továbbiakban is meg fog jelenni, de 
valószínűleg kevesebb politikai és több szakmai tartalommal. Aztán 
majd meglátjuk.

Tisztelettel: Knipf Róbert
főszerkesztő

Vállalkozás neve Jegyzett tőke Saját tőke
Rövid lejáratú 

kötelezettségek
Hosszú lejáratú 
kötelezettségek

Mérleg szerinti 
eredmény

Mórakert Szövetkezet „f.a.” felszámolás alatt 127 870 eFt -2 077 361 eFt 3 206 700 eFt 728 295 eFt -856 755 eFt

Mórakert Tész Kft „f.a.” felszámolás alatt 60 000 eFt -1 327 350 eFt 1 450 276 eFt 0 eFt -548 482 eFt

Homoki Rózsa Burgonya Szövetkezet „f.a.” felszámolás alatt 4 000 eFt 28 800 eFt 218 258 eFt 0 eFt -48 266 eFt

PH Centrum Kft. 60 000 eFt 772 eFt 628 693 eFt 158 213 eFt -165 058 eFt

Mórakert cégcsopórt összesen
(a teljesség igénye nélkül)

-3 375 139 eFt 5 503 927 eFt 886 508 eFt

DATÉSZ Dél-Alföldi Zrt 479 700 eFt -144 266 eFt 786 084 eFt 1 096 349 eFt -923 893 eFt

Hogyan lopjunk törvényesen
10 milliárd Ft-ot?!
Az újság régebbi olvasói tudják, hogy a Mórakert Szövet- További csontvázak kiesésére még számíthatunk!
kezettel, és az egész jelenséggel már évek óta foglalkozom. A PH Centrum Kft ugyan még nincs felszámolás alatt, de csak 
Vádoltak önös érdekkel, s gyakorlatilag már mindennel, hogy idő kérdése az eredményei alapján.
nem látom jól, nem úgy van az, de a számok makacsok, s A Datész Zrt azért szerepel a táblázatban, mert azt az állam 
előbb utóbb kiderül sok minden. elvileg ezen TÉSZ-ek megmentésére hozta létre, amennyiben 

az eredményei nem javulnak és az állam további anyagiakkal 
Számszaki ismeretekkel kevésbé rendelkező olvasóink- nem szál be, úgy szintén hasonló sorsra fog jutni.
nak csak egy-egy rövid magyarázat: S mindez mért tarthat számon közérdeklődésre? Az adó-

fizetők pénzéből indultak el ezek a cégek, ezt eltüntették, 
Ha a saját tőke mínusz előjelű, akkor az azt jelenti, hogy tarto- valaki ebből jól járt, sokan rosszul, s az adófizetők is 
zásának mértéke meghaladja a vagyonát. A még le nem járt mindegyike rosszul. A PH Centrumban pedig önkormányzati 
rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeket várhatóan nem pénz is van vastagon, tehát a mórahalmiak duplán, az ezen 
fogja visszafizetni a felszámolás alatt álló szervezet, aki nem cégekbe beszállítók pedig sokszorosan jártak rosszul. 
is folytat gazdasági tevékenységet. A Mórakert Szövetkezetet, Mindenki tudja, hogy az egész pár személyhez köthető, így 
Kft-t, Homoki Rózsa Burgonya Szövetkezetet és a PH nem érthető, hogy a mai napig mért nincs személyi felelőse 
Centrumot szerencsére már nem csak én, hanem a Vám és ennek a közel 10 milliárdos manipulációnak! Több ezren 
Pénzügyőrség olvasatában is cégcsoportnak számít, és az reménykednek abban, hogy ez nem mehet így tovább.
alapján is vizsgálják a csőd büntettet. Reméljük eredménnyel. A kormány  literenként 13 Ft-tal emeli meg a gázolaj jövedéki 
Matolcsy György és Orbán Viktor miniszterelnök úr is haté- adóját (2011 júliusában ezt tagadta), minden tankolásnál 
konyabb fellépést ígért az államot megkárosítók ellen. Itt a jusson eszébe mindannyiuknak, hogy az ilyen cégek is 
remek alkalom: 9 765 574 000 Ft-tal károsították meg a tehetnek erről! A felszámolás alattiaktól pénzt remélni 
jelenlegi adatok alapján a közösséget. (A lista nem teljes, más fölösleges ábránd.
cégeket is ide lehetne sorolni Mórahalom Vállalkozók útja 3 
alól). S még mindig nincs felelős! Tisztelettel: Knipf Róbert (főszerkesztő)

2010. december 31. beszámolók adatai alapján

A közmunkásokat kivezénylik munkára.
Neki is fognak, s ketten elkezdik lelapátolni a
pótkocsiról a homokot.
Hárman meg vissza.
Kijön a kormányhivataltól az ellenőrzés, s látja, hogy mit művelnek. 
Ketten le, hárman felfelé lapátolják ugyanazon pótkocsira a homokot. 
Tán a bolondok házában vagyunk? Fakad ki a hivatalnok.
Mire a közmunkások felügyelője értetlenkedve megkérdezi: Mi a 
probléma? Hiszen folyamatosan folyik a munka!

Tisztelt Olvasó!



2. oldal

A 2011-es év zöldség termelésére éppenséggel nem a biztos Eddig a rövid történet, melyet Árpád ott a bemutatón elmesélt. 
eladás, a magas felvásárlási ár és a jó termés volt a jellemző. A bemutató 2011 június 30-án volt, de mi magunk sem láttuk a 
Oly annyira nem, hogy a zöldség termő terület május végi területet. Így kollégámmal Horinka Tamással július 7-én 
adatok alapján 32%-kal, a gyümölcs és szőlő terület 10-10%- kimentünk a területre, s találomra kiválasztott bokor alatt írd 
kal csökkent. Tudom most sokan ezeket a számokat kétkedve és mond, 80 db kötést találtunk. Egy bokor alatt. Ez 
fogadják, hiszen a felvásárlási árakban ez egyáltalán nem számunkra is megdöbbentő mennyiség volt.
tükröződött, s ha azokra az áldatlan állapotokra gondolnak, Az eredményeken felbuzdulva rábeszéltük Pintér Árpádot, 
mely a szegedi, de sokszor a pesti nagybani piacon is hogy menjünk ki közösen a területre, s vegyük fel videóra, 
kialakult, akkor minimum ellentmondást vélnek felfedezni. A mert ez számára is hihetetlen mennyiségnek tűnt.
számok mégis makacs tények. 2011 július 21-én hármasban, videóval felszerelkezve kimen-

tünk, s a következőket tapasztaltuk. Az előző felvételezés 
 A magyar átlag fogyasztó eljutott addig, hogy már csak a közelében kiválasztottunk egy bokrot, majd a közvetlen 
hasán tud spórolni, s míg a villany, gáz és egyéb számlákat mellette levőt is felszedtük. Egy erőset és egy gyengébbet. Az 
megpróbálja befizetni, addig nem muszáj nekünk annyi erős bokor 16 szállal eredt, s alatta 40 db étkezésit meg-
zöldséget-gyümölcsöt enni, s ezért ritkábban és akkor is közelítő nagyságú burgonya, plusz további 20 db mini, 
kevesebbet vesz. Jól tükröződik ez a végfelhasználó és a melyből még akár 4 cm körüli méret is lehet, azaz ez alatt is 
kereskedő vásárlási szokásainak megváltozásában is. Sokan 60 db kötés. A gyengébb 6 szálas alatt 20 db étkezési méretet 
elmondják, hogy még tavaly is beérve a piacra a megszokott megközelítő nagyság. 
kereskedővel megbeszélt időpontra gyakran az egész Árpád a helyszínen fejbe kiszámolta, hogy ez már 600 
szállítmányt, futónyit, autónyit levett, 40-100 rekesszel egy- mázsa/ha, s van neki még jó két hónapja. Rögtön eldöntötte, 
egy kereskedő. Most a szereplők maradtak, a termelő is a hogy ezt a krumplit még etetni kell, hiszen rengeteg van alatta, Aztán jött a krach. Alig lehet belőle eladni. A cél szerinti korai 
régi, a kereskedő is a régi, de ugyanaz a kereskedő csak 2-3 s azt valamiből meg is kell nevelni. A két bokor alatt található ládásba a felszedett un. még félérett répa termésátlaga elérte 
rekesszel vesz le, mert nem tud többet eladni. A termelő pedig nagyobb kötéseket összeszedtük, s Árpádnál megmértük. az 1200 mázsa/ha-t. A 2,2 ha-ból 0,7 ha-t szedtek fel, ennek 
a tavalyi pár órával szemben napokat tölt bent a piacon, 2,75 kg/2 bokor, azaz 1,375 kg/tő. 45 ezer tővel számolva, egy részét nem tudták értékesíteni, a répa meg nőtt, csak nőtt. 
„családi váltófutást” szerveznek, azaz menet közben váltják már július 21-én is 61875 kg/ha-ra jött ki a termés. S még két Növényvédelem abbahagyva, levélzet nagy része tönkre 
egymást, hogy idővel és főleg idegekkel bírják a piacolást. hónap. Várható termésmennyiség 1200-1600 q/ha. ment, de a répa még mindig a földben, minimális lombozattal 

Tudom elsőre hihetetlen, de amennyiben megmarad a szára lelassult növekedéssel. Csabának még az elején 1200-1500 
Sokan felemlegetik a Mórakert Szövetkezet hiányát, s szinte a és a levele, mely asszimilálni képes, s van neki tápanyag is mázsát „ígértem” ha-ként, melyet hitt is meg nem is. Aztán a 
volt beszállítok 3/4-e az elszámoltatás hiányát is. Milyen jó elegendő, úgy bár mennyire is hihetetlen ilyen terméskilátása tervezett időpontban felszedett biológiailag még nem érett 
volt, mennyivel egyszerűbb, mennyivel kiszámíthatóbb van ennek a táblának. Majd meglátjuk. 1200 mázsa/ha meggyőzte.
hallatszanak a hangok, s a szitkozódások, hogy akik ezt A július 21-i két tő felszedését megörökítettük videón, s Dusnoki termelők látogattak el hozzám, különböző mikró 
tönkre tették azok a mai napig élik világukat. De ez már csak feltöltöttük a youtubra, bárki megnézheti, nem csalás nem öntözéseket szerettek volna megtekinteni, beszélni a gazdával 
mellék vágány. ámítás, mint ahogy a régi szólás mondja. Betakarításra meg- a tapasztalatokról. Pakai Csabát is meglátogattuk, beszél-
 Aztán vannak akik ezt az értékesítési torturát nem tudják hívónk van Árpád részéről, azt legalább is részben rögzítjük, s gettünk, s felmerült esetleges szárító felé történő értékesítés. 
vállalni, nincs megfelelő tartalékuk a termeléshez, s a szintén szándékaink szerint feltöltjük a videó megosztóra. Aztán másnap Csabával megbeszélve, videóval rögzítve 2011 
bizonytalan értékesítés miatt nem vállalják a kockázatot, és Természetesen a technológiáról és a végeredményről is a augusztus 05-én mérőszalaggal pontosan lemérve 5 métert, 
abbahagyják. S vannak olyanok is akik küzdenek és Homoki Gazda hasábjain is beszámolunk. A videó címe: majd felszedve egymás mellé rakva répa-répát ért. Egyenes, 
küszködnek, s vannak az előre menekülök. Azok akik mindent Burgonyatermesztés felsőfokon. hosszú, sima, biológiailag érett.
megtesznek, vagy legalább is majdnem mindent, hogy az 
adott növény, adott területről a legtöbbet, a legjobb 
minőségben adja le. Nos igazából erről szeretnék írni. Mondhatnám azt is, hogy hasonló, vagy azonos történet 

sárgarépában, de ez egyelőre nem sikertörténet. Na nem 
Lesz aki a leírt számokat kétkedve fogja fogadni, lesz aki el azért mert nem lett meg a mennyiség, vagy bármilyen 
sem fogja hinni. De ez mind nem lényeges, mert kézzel minőségi kifogás merült volna fel a sárgarépával szemben, 
foghatóan bebizonyítottuk az ellenkezőjét a hideg vassal, a hanem azért, mert jelenleg eladhatatlan. Mégis leírom, mert 
mérleggel. Rá foghatják, hogy reklám fogás, de ez sem érdemes megmutatni, hogy lehet másképp is.
érdekes hiszen ezek a termelők itt élnek közöttünk, az arcukat Pakai Csaba termelővel már hosszú évek óta „dolgozunk” 
adták a felvételekhez. Sokszor maguk sem akarták elhinni a együtt. Ő kikéri a szaktanácsomat, én elmondom, hogy 
saját szemükkel, de a számok magukért beszélnek. Két szerintem mit, mikor, mennyit, s Ő a nagy részét megfogadja, 
történet sárgarépáról, és burgonyáról, környékünk két fő megcsinálja. Aztán persze van amikor nem, de az élet 
növényéről. általában engem igazol. Sárgarépában több éve kéri ki 
2011 június 30-án burgonyatermesztési bemutatót tartottunk folyamatosan a véleményemet, s a 2011-es évben a fajtavá- Olyan amilyent minden termelő szeretne. S lemértük, és 
Domaszék és Mórahalom határán Pintér Árpád termelőnél 45 lasztást kivéve, a tavaszi termesztésben az összes tanácso- visszaszámoltuk, hogy ez a termésmennyiség a találomra 
fő részvételével. S ott Árpád a maga stílusában (akik ismerik, mat megfogadta. kiválasztott 5 méter alapján írd és mond 1886 mázsa/ha. S 
általában értékelik szókimondását) elmondta, hogy a 1,1 millió szem került elvetésre iker sorban március közepén. ez a mennyiség meg van, ott van, s ELADHATATLAN. 
bemutatótól nem messze van egy 5,5 ha-os Agria burgonya Racer-rel lett gyomirtva, rögtön vetés után. Kapott egy „Ez a méreg, nem a ciánkáli”. Csabával kétszer át kellett 
táblája. Szép volt, gyönyörű, s a maga módján mindent fátyolfóliás takarást, s 5-6 leveles korban a tápanyag mérleg számolni a történetet, mert számára is hihetetlen eredmény 
megadott neki, a szára derékig érő (pedig Árpád nem kis alapján (bemondott, nem talajvizsgálatra alapult) meghatároz- jött ki, de elejétől végig ott volt. Tevékenyen közreműködött, s 
ember). Júniusban a melegek miatt pedig folyamatosan tuk a fejtrágya mennyiségét és minőségét. nála lett megmérve. Mégis először kétkedve fogadta.
öntözni kellett. A Rosafert 5-12-24+3MgO+Me-es mellett döntöttünk. Ebből Nos ezek után hány olvasom fog hitetlenkedni? Erről
„Egyik nap is ahogy húzom át egyik helyről a másikra a dobot ebben az időszakban kapott 200 kg-ot hektáronként. Folya- is videó készült: Sárgarépa termesztés felsőfokon 
kaptam egy telefont, s ahogy hátra nézek, látom ám, hogy a matos növényvédelem mellett, mely általában olcsóbb kontakt 
dob felborult, s vagy 15 métert kiszántott a derékig érő krump- anyagokból állt Bio-filmes speciális esőállóság fokozó 
liból. No, mondom megvan a haszon. De még szerencse, tapadóval kiegészítve Zöld levél magnéziumos lombtrágyát is Meg lehet nézni, meg lehet őket kérdezni, s le lehet másolni. 
hogy felborult a dob. Mert ahogy nézem, gyönyörű derékig érő kapott. A környékünkön lévő homokos területek magnézium Mert ha hasonló eredményt tud Ön is elérni mennyiségileg, és 
szár, s egy kötés nem sok, annyi sincs alatta. Tenni kell tartalma alacsony, s csapadék víz, valamint öntözés hatására minőségileg, s értékesítésre is kerül, akkor a gyengébb 
valamit, irány be a Robihoz, hogy most aztán mán adj valami egyébként is könnyen kimosódó tápelemről van szó, ezért felvásárlási árat kompenzálja a jóval nagyobb mennyiség.
csodaszert, mert itt különben nagy baj lesz. S adott, mert pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell. Majd kb. egy hónap S ha még mindig hitetlen, ha még mindig nem győzte meg, 
ráfújtuk, igaz csak a felét amit mondott, de most minden egyes múlva a sárgarépa fejlettsége alapján további 400 kg/ha akkor meg kell próbálni otthon saját területen, akár kicsiben is. 
bokor alatt 25-30 db kötés található. S mindez 2 hét alatt.” Rosafert 5-12-24+3MgO+Me mellett döntöttünk. Egymás mellett két azonos területnagyság, azonos 

S itt hangsúlyozom, a növény fejlettsége alapján döntöt- talajművelés, fajta, vetés, növényvédelem, öntözés, stb. Csak 
tünk. Kérdezheti az olvasó, hogy tán nem tudtuk előre? S a az egyiket a megszokott módon kezelje, a másikat meg az 
válaszom az, hogy nem. Mégpedig azért, mert a terület kapott általunk javasolttal, s meglátja a különbséget. Garantálom. S, 
ha-ként 500-600 mázsa szerves trágyát, melynek hatóanyag hogy egy komoly témát egy kis viccel zárjunk le, mely még 
tartalma gyakorlatilag ismeretlen, ezért csak a növény akár ide is passzol:
visszajelzésére hagyatkoztunk. Éretlen trágya esetén a trágya Az asszony hazamegy, s a férjét rajta kapja a szomszéd 
bontása során a baktériumok a nitrogént elvonta volna a asszonykával. Kérdőre vonja. A férj tagad, az asszonyka pedig 
növény elöl, s ebben az esetben más összetételű műtrágyát csak mondja-mondja. Mire a férj felháborodottan kifakad: Most 
kell választani. Trágyázatlan területen pedig megint más kinek hiszel? Nekem, vagy a saját szemednek?
összetétel a célravezető.
A tenyészidőszak alatt végig kifogástalan lomb, folyamatos 
öntözés és növényvédelem. Kifogástalan állomány. Korai ládás Tisztelettel: Knipf Róbert
répának lett szánva a terület, ezért is kapott fátyolfóliás takarást. növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

 http://www. youtube.com/
watch?v=-etuOijvDbA

http://www.youtube.com/watch?v=6CTXAMnPlQI

Lépjen be Ön is az 1500-as klubba!

2011.08.15.2011.07.09.

2011.06.30.

2011.08.15.

A cikk a 2011. augusztus 10-ei adatokat tükrözi.
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Palántakorban eldől, milyen lesz a növény további fejlődése, 
és ezt az elmúlt 10-15 év bizonyítja a legjobban. Ekkor 
kerültek ugyanis piacra azok a specifikusan összeállított, 
felhasználásra kész termesztőközegek, amelyek később szép 
lassan felváltották a kertészetek saját, „házilag” készített 
földkeverékeit, és minőségi váltást hoztak a termesztésben.

„Azelőtt nem is volt miből megvenni, de nem volt miből 
választani sem” – emlékezik vissza Beretvás Tamás (a 
Beretvás Kertészet Kft. alapítója), akinek kertészetében több 
évtizedes a dísznövénytermesztés múltja és hagyománya. 
Korábban egynyári-termesztéssel vívták ki a szakma 
elismerését, majd öt évvel ezelőtt mégis úgy gondolták, 
évelőkre váltanak. Vásárlóik azonban továbbra is náluk 
keresték a már megszokott jó minőségű egynyári palántákat, 
végül megmaradtak mindkét kultúra mellett. A szaporítástól a Klasmann-termékek a legszigorúbb minőségbiztosítási A szaporításokhoz a dekomposztálódott fehér tőzeget 
készre nevelésig minden folyamatot maguk végeznek. rendszereknek is megfelelnek.tartalmazó TS3 standard típust, míg a nagyobb méretű évelők 

konténerezéséhez a kicsit rostosabb szerkezetű, összetételét A Klasmann cég elhivatott, hogy a minőséget magas szinten 
tekintve tőzegrost, fehér tőzeg- és fehér tőzegtégla-tartalmú tartsa, hosszú évek óta elért pozícióit újabb fejlesztésekkel, 
TS4 medium jelű közeget választották Nagy Gábor és kapacitásbővítéssel, kutatás-fejlesztéssel erősíti. Így 
Beretvás Szabolcs, a termesztés szakmai irányítói. termékeik a korábbi tőzegekhez képest óriási minőségi javu-

lást eredményeztek a termesztőközegek, tőzegek körében.
A termék iránti elkötelezettségüket a Klasmann cég és a A Klasmann-tőzegek a palántanevelésben, a zöldség-, a 
termékeket forgalmazó Bátori Kert-Plusz által szeptem- virág- és a faiskolai termesztésben mindenütt a legmagasabb 
berben Litvániában a Silute-i tőzegmezőn és tőzeggyárban színvonalat képviselik. Ez a hazai partnerkörben is jól 
szervezett szakmai tanulmányút még inkább megerősítette. A lemérhető, a professzionális termelők jelentős része használja 
látottak alapján további három újabb Klasmann-terméket őket.
kipróbálnak kertészetükben a közeljövőben.

A Beretvás Kertészet 4-5 évvel ezelőtt ismerte meg a A Bátori Kert-Plusz által forgalmazott Klasmann-tőzegek a 
Klasmann termesztőközegeket, amiket azóta is használnak. A gyártó cég a tőzegtermékek igen széles választékát kínálja, legmagasabb szintű kiszolgálás mellett mára már a közepes 
„Sok jó tőzeg van, de miért kellene váltani, amikor valamivel gyakorlatilag nincs olyan kertészet, amelyik ne találná meg az és kisebb felületen dolgozó kertészekhez is eljutottak. Sokuk 
tökéletesen meg vagyunk elégedve?” – mondják. Ennek az a igényének megfelelőt. Egyedi receptek összeállítására is van pozitív visszajelzése, hogy ezzel a tőzeggel készítik a 
legnagyobb előnye, hogy valóban azt adja, amit a katalógus ír lehetőség, legáltalánosabb a magasabb mennyiségű hozzá- legszebb palántákat. A minőségi különbség pedig a termelés 
róla, szerkezete stabil, a töltőtömeg megbízható, a legjobb adott agyag, valamint az előre bekevert extra mennyiségű biztonságát jelenti számukra.
minőségű műtrágyákat tartalmazza, és beállított pH-val speciális kertészeti műtrágya iránti igény.
érkezik. Sokrétűen felhasználható, a magvetéstől a szapo- A gyártás során minden zsák tőzeget kódszámmal látnak el, Kiss László (70 / 610 22 29)
rításon át a cserepezésig. amelynek segítségével bármelyik tétel visszakereshető. A Bátori Kert-Plusz Kft.

Biztonságos termesztés, kiváló minőség:
ezt nyújtják a Klasmann-tőzegek

Tőzegmező Litvániában. Rétegeikben a 
legfelső szintek a legfiatalabbak, lefelé 
haladva egyre idősebbek

A Beretvás Kertészetben az évelők szaporításához és ültetéshez TS3  standard közeget használnak.
A közeghez Osmocote-ot, Siforga szerves  granulátumot és gipszet kevernek. Sedumok ültetéséhez
perlittel dúsítják

Balról jobbra: Beretvás Szabolcs, Magyar Zoltán (Bátori Kert-Plusz), 
Beretvás Tamás, Nagy Gábor, Kiss László (Bátori Kert-Plusz)

Szállításra kész Klasmann-tőzegek az újonnan 
épült silute-i (Litvánia) gyár udvarán. Minden zsák 
kódszámmal van ellátva. A termékek az ISO és 
RHP minőségbiztosítási rendszernek megfelelnek

Van még új a nap alatt!
®A kultúrnövényeinket támadó gombabetegségek ellen általában használható kémiai anyagok száma drasztikusan lecsökkent. A Bora  WP* használatának előnyei: 

hatékony kémiai készítmények állnak rendelkezésünkre. A talajban természetesen korlátozott számban ugyan, de most is - Új, biológiai termésnövelő a talajlakó kártevők életfeltételeinek 
talajból támadó kórokozók ellen azonban nehéz megfelelő megvannak a kártevők természetes ellenségei, amelyek kedvezőtlenné tételével, a kultúrnövény számára viszont 
eredménnyel védekezni. A termesztett növények szűk köre, az segítségével a vetésterületeket károsító rovarok egyedszáma kedvező mikrobiológiai környezetet kialakításával.
egyoldalú műtrágyázásra alapozott tápanyag visszapótlás kordában tartható. A legújabb kutatások szerint a vegyszeres - Szabadon felhasználható hozamfokozó anyag minden 
viszont a kórokozók felszaporodásának és elterjedésének kezeléseket biológiai módszerekkel kombinálva (vagy bizonyos termesztett kultúrában.
kedvez. A talajokban még meglévő hasznos talajlakó gombák esetekben leváltva) a gyakorlati kártétel küszöbszintje alá - Alacsony dózis mellett is nagy hatékonyság. (1–2 × 2kg/ha), 
viszont új távlatokat nyithatnak a növénytermesztésben. szorítható a talajlakó kártevők által okozott probléma. azaz egyedülállóan költséghatékony befektetés. 
Izolálásukkal és felszaporításukkal sikerült előállítani olyan A biológiai készítményeink új tagja (2011. július 11-én kapott - Elősegíti a gyökér sérülésmentes növekedését, csökkentve 

® ® ®környezetkímélő készítményeket – Öko-ni  WP, Trifender  WP hivatalos engedélyt), a Bora  WP olyan mikrobiológiai termés- ezzel a talajból fertőző gombák, baktériumok másodlagos 
–, amelyek természetes úton fékezik a gyökerekre káros növelő anyag, amely termésnövelő hatását mind egyszikű, mind kártételét is. 
gombák terjedését, visszaállítják a talaj biológiai egyensúlyát, kétszikű növények esetén kifejti. A talajba kerülve elősegíti a nö- - Az erőteljesebb növekedés révén magasabb a várható 
kiválthatják vagy kiegészíthetik a kémiai anyagok használatát, vények fejlődését, ugyanakkor a kártevő szervezetek számára terméspotenciál, ezáltal a jövedelmezőség is. 

®így gazdaságosabbá és biztonságosabbá teszik a nö- szinte kezelhetetlenül kedvezőtlen viszonyokat teremt. A Bora  - Az egészségesebb gyökérzet révén jobb a tápanyagok 
vénytermesztést. WP „hatóanyagát” adó BEAUVERIA BASSIANA gombafaj a hasznosulása, kisebb a kimosódási veszteség.

szakirodalom szerint jelenlétével gátolja különböző talajban élő 
®Bora  WP* a talaj „házőrzője” rovarlárvák elszaporodását. A készítmény kijuttatása egyéves 

Akár a szántóföldi növénytermesztésben, akár kertészeti kul- kultúrákban tavasszal, ültetvényekben tavasszal és ősszel További részletes információkért és szaktanácsért, 
túrákban a talajból fertőző gombák mellett egyre nagyobb a javasolt. Hatását ugyan több hét, illetve néhány hónap alatt fejti kérjük forduljon bizalommal a Kwizda Agro kertészeti 
talajlakó rovarok kártételéből eredő problémák száma is! Ehhez ki, de ez a kialakult kedvező állapot az egész tenyészidőszakra, szaktanácsadójához: Antal Anikó tel.: 30/560 1224.
az is nagymértékben hozzájárult, hogy a szerkivonások miatt a sőt akár a következő évre is megmarad!

A kertész szakmával először gyermekkoromban tésben, ahol rengeteg szakmai tapasztalattal látott el Petheő Géza kertészmérnök.

találkoztam, mikor olyannyira egyszerűnek tűntek a Tanulmányaim után vetőmag és szervesanyag értékesítőként dolgoztam.

dolgok, hogy elvetünk egy magot, kikel, öntözzük és A fajtákon túl fontosnak találtam az optimális termesztési körülmények megteremtését, 

már betakarítható a termés. mely magában foglalja az ésszerű tápanyag kijuttatást és a megfelelő termesztés-

Időközben rájöttem ez nem is annyira egyszerű. technológia fogások alkalmazását.

Tanulmányaimat a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági A szakszerű tápanyagellátás jelentősége gazdasági és környezeti okok miatt egyaránt 

és Élelmiszeripari Középiskolában kezdtem meg és itt nőtt. A tápanyag költsége akkorára nőtt, hogy az árutermelő kertészeknek nagyon oda 

végeztem Mezőgazdasági technikusként. kell figyelni, hogy szakszerű és hatékony technológiát alkalmazzon a gazdaságosság 

Életem Következő nagy állomása a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi szempontjából.

kara volt ahol a Zöldség- és Gombatermesztés szakirányon végeztem. Tanulmányaim Úgy gondolom, hogy az eddigi kertészeti tápanyagellátásba fektetett energia nem volt, 

során lehetőségem volt belemélyedni a tápanyag utánpótlás és a klimatikus tényezők nem lesz hiábavaló a kertészeknek. A gazdaságos árutermelésben a szaktanácsadásra, 

hatásának tanulmányozásába, valamint, hogy ezek milyen módón befolyásolják a szakszerű tápanyagellátásra egyre nagyobb felelősség hárul a jövőben.

termés minőségét. A kísérleti eredmények értékelésében nagy segítséget kaptam és 

rengeteg tapasztalatot szereztem Dr. Terbe István Tanszékvezető úrtól. Mazács Attila, Kertészmérnök

Egyetemi tanulmányaim mellet sok időt töltöttem el hidrokultúrás paradicsomtermesz-

Fejlesztés!
A Móraagro Kft észlelve az egyre 
romló termelői pozíciókat a termelők 
segítésére 2011 augusztus 23-tól fő 
állásban termelő látogató 
szaktanácsadót foglalkoztat, kérem 
fogadják bizalommal. A Móraagro Kft 
szakmai stábja (Horinka Tamás 
tápanyag pótlás, Knipf Róbert 
növényvédelem, tápanyag pótlás) 
neki is, s rajta keresztül minden 
termelőnek termesztési segítséget 
kíván nyújtani.



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

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
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Újdonságok a lombtrágyázásban:
Rheobor, Rosatop-Ca

A bór szerepe A kalcium ellátás alapvető problémája A Rheobor: folyékony kalcium-bór lombtrágya

A Rheobor természetes hatóanyagú kalcium-borát lombtrágya A kalcium ellátás zavarát sokszor nem a kalcium tényleges A bór legfontosabb szerepe a kötődés javítása, de mellette több 
7 % teljesen felvehető bór és 12 % felvehető CaO tartalommal. hiánya, hanem a felvétel és a növényben történő szállítás élettani folyamat szempontjából is meghatározó, melyek között 
Ideális a terméskötődés javítására, bórhiány megelőzésére, zavarai okozzák.a cukor és más szénhidrátok anyagcseréjében, valamint az 
valamint a fejlődő termés kedvező kalcium ellátására.Komoly probléma, hogy a gyakran magas összes kalcium osztódó szövetek, a gyökér és hajtás fejlődésében betöltött 
Kíméletes bór hatóanyaga miatt a virágzáskor is biztonsággal tartalomból valójában alig felvehető, oldható rész. Az oldott szerepe emelhető ki.
használható, a növényvédő szerekkel jól keverhető. (Természe-kalcium a tápelemek közül az egyik leggyorsabban kimosódó. A A kötődés általános bórigényén kívül egyes növények 
tesen a keverési próbát el kell végezni minden új összetételnél.) túlöntözések tehát erős kalcium hiány kockázatot is jelentenek. bórigénye, bórhiány érzékenysége szintén közismert, mint a 

2
Általános adagja 0,2-0,3 l 1000 m -enként, illetve 50 ml/10 l Problémát tehát nem csak a tényleges hiánya, hanem a külső gyökérzöldségek, káposztafélék, a borszőlő, gyümölcsök közül 
vízben oldva.körülmények alakulása okozhatja.pedig az alma, körte, őszbarack és szilva.
A virágzó kultúráknál, mint legtöbb zöldségféle, gyümölcs és dísz-A gyökéren történő felvétele például a magas só tartalom, túl 
növény a virágzás kezdete előtt kell a kezeléseket elkezdeni, majd alacsony nedvesség tartalomnál csökken jelentősen. Súlyos A bór szerepe a gyökérzöldségeknél, összefüggés a 
7-10 naponként megismételni. Más növényeknél, mint például zavart okozhat a kálium és/vagy magnézium és/vagy am-tárolhatósággal, minőséggel
gyökérzöldségek, saláták, káposztaféléknél a gyökeresedés mónium túladagolás is, ami a közismert kation antagonizmust A gyökérzöldségek a bórigényes növények közé tartoznak, 
utáni intenzív növekedés alatt indokolt a kezeléseket elvégezni.okozva akadályozza a kalcium felvételét. A növényben történő hiszen a bórhiány miatt jelentős a fejlődés visszaesése, romlik 
A Rheobor kezelések ismétlésével a termések kötődése meg-szállítása a többi tápelemtől eltérően például erősebben a termés mennyisége és minősége is. A bór a növekedésben a 
bízhatóan folyamatos, a növény kalcium ellátása a felvétel akadályozott, vagy le is áll légköri aszálynál, rossz vízel-gyökerek fejlődésében is fontos, de a szénhidrát képződés 
esetleges kisebb mértékű akadályoztatása esetén is megfelelő. látásnál, nagy hőmérsékletingadozásnál és túl meleg hőmér-zavarával okozza a legnagyobb kárt a gyökérzöldségeknél.
Termés minőségének javításával piacosabb, jól szállítható, sékletnél.A „szívrothadás” a növény pusztulását is eredményezheti, és a 
pultállóbb, jobban tárolható lesz a termés.beteg növények gyökere a baktériumos másodlagos fertőzéstől 

A kalciumhiány miatti veszteségek már afolyós, nyúlós rothadásnak indul.
táblán megjelennekA tartósság, mint termés minőség függ a száraz anyag A Rosatop-Ca: komplett mikroelemes
A gyökérzöldségek kalcium hiányos fejlődése gyakori oka a tartalomtól. A száraz anyag tartalmat jórészt a szénhidrátok, kalcium lombtrágya oldat
nyálkás rothadásnak, mely már a táblán is súlyos károkat okoz, cukrok, keményítők, cellulózok adják. A bórhiányból adódó 
de a tárolás alatt is folytatódik a betegség terjedése.alacsonyabb szénhidrát szint miatt a növény minden része A kalcium ellátás problémáinak az intenzív növekedés alatt a 
A paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, dinnyék termésének fogékonyabb a betegségekre, érzékenyebb a túlöntözésre, mikroelemekkel együtt történő ellátására szolgáló lombtrágya. 
csúcsszáradása, csúcsrothadása szinte teljes veszteséget jelent, vagy erősen csapadékos időjárásra. Az alacsonyabb szénhidrát Magas, 15 % CaO tartalom mellett 10 nitrogént, 2 % 
mert a beteg termés a legritkább esetben hasznosítható valamire.szint a pultállóságot, a tárolhatóságot rontja le. A veszteség már magnéziumot és teljes mikroelem sort, bór, réz, vas, mangán, 
A saláták, káposztafélék levélszél barnulása szintén a kalcium rövid idő alatt is elfogadhatatlan mértékű lehet. cink és molibdént tartalmaz. Összetételével az intenzív hajtás 
hiányának következménye és a termés vesztesége ugyancsak és termésnövekedés optimális kiegészítő lombtrágyája.
100 %-os lehet, hiszen a termés eladhatatlanná válik. A Rosatop-Ca kezeléseket az intenzív növekedés kezdetével, A bór szerepe a kötődés javításában
Az uborka hajtáscsúcs száradása a fejlődés zavara miatt okoz közvetlenül a gyökeresedés után célszerű megelőző jelleggel Közismert a kertészek körében, hogy a bór fontos a termések 
kiesést. megkezdeni. A megelőzésre törekedjünk, mert a mikroelem kötődése szempontjából. Igen! A bór a megtermékenyítés 
A gyümölcsökben kiemelhető a téli alma minőségének, tárolha- hiányok, illetve a kalciumhiány betegségének kezelése már folyamatának olyan meghatározó résében játszik szerepet, 
tóságának érzékenysége a jó kalciumellátásra. A tünetek a termés sokkal nehezebb és kockázatosabb. Különösen alkalmas a amelynek során eldől, hogy fejlődik egészséges termés, vagy 
foltossággal már a táblán megjelenhetnek. A többi gyümölcsnél is nagy terhelés alatti zöldségek folyamatos mikroelem pótlására nem. A korai termesztésben különösen fontos az első termések 
hasonlóan meghatározó a kalcium szerepe a termés minőségére. és gyümölcsösök minőségjavító kezelésére a mikroelem jó kötődése és fejlődése, hiszen a legértékesebb darabos 

tartalékolással együtt.árúról van szó.
A szállíthatóság, pultállóság és tárolhatóság kalciumfüggő A Rosatop-Ca általános adagja zöldségfélékben 4 l/ha, tehát 
A sejtfal egészséges fejlődése szükséges a terméshúsnak, a 30-40 ml/10 l vízben, gyümölcsösökben pedig 5 l/ha, 30-40 A kalcium szerepe
termés szövetének erősségéhez. A termés „keménysége alapvető ml/10 l vízzel kijuttatva. A Rosatop-Ca a legtöbb általánosan 
minőségi tényező, melyet sokszor konkrétan nem is tudunk mérni, használt növényvédő szerrel jól keverhető, de keverési próbát Nagy mennyiségben van szüksége rá a kertészeti növények-
de problémái nagyon rövid úton tapasztalhatók. A szállíthatóság, minden új permet összetételnél kell végezni.nek. Gyakran a foszfort is megelőzve harmadik a felvett 
pultállóság és tárolás „tűrésének”, de számos betegséggel A lombtrágyázásra a tavaszi tenyészidő elejétől megjelenő ásványi anyagok mennyiségének sorában a kálium és nitrogén 
szembeni ellenállóságnak is feltétele a jó termés szerkezet. Gyökér starter és Zöld levél magnéziumos lombtrágyák már után (oxidban). Összetett élettani szerepű, nagyon fontos 
A rossz szerkezetű, laza szövetű termés gyorsan, gyorsabban népszerűek lettek az év folyamán. A jó tapasztalatokkal a hírük tápelem. Az anyagcsere folyamatok mellet a zavartalan sejt-
fonnyad, szállítás közben sérülékeny, a minőségromlása nagyon gyorsan terjed! A két újabb termékkel a tápanyagellátás falképződésben meghatározó tápelem, ezért okoz hiánya 
gyors és erős. A tárolási veszteségei az apadás, a fellépő kiegészítése még szélesebb lesz, a kezelésekben újabb cél-súlyos szövetelhalásokat különböző növényi részeken. A 
betegségek miatt igen jelentősek. területek érhetők el.kertészeti növények nagyobb kalcium igénye és intenzív 
A kalciumhiány tehát semmilyen termesztésben nem enged-fejlődése miatt rendszeresen fordul elő a levélszél, hajtáscsúcs 
hető meg, mert a bekövetkező kár tetemes.és leggyakrabban a terméscsúcs száradása, rothadása. Horinka Tamás, szaktanácsadó (30 / 229 07 56)

Miért kell, akár együtt is a kalcium és a bór?

Termésmennyiség és minőség, tartósság. A kalcium és bór teljesen eltérő élettani 
területen hat, de jelentőségük a legtöbb kertészeti növénynél azonos időszakban, a 
kötődés és a termésnövekedés első időszakában van. A két tápelem szerepe 
jelentős és meghatározó mind a termés mennyiségében, mind minőségében.

SZÉLESATKA KÁRTÉTELE PAPRIKA TERMÉSÉN FONÁLFÉREG GUBACSOK A PAPRIKA PALÁNTA GYÖKERÉN FONÁLFÉREG GUBACSOK A SÁRGARÉPA GYÖKERÉN
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