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IX. évfolyam 1. szám 2012. Január

Forint Euró árfolyam és annak termelést befolyásoló hatása!

– József Attila –

ARS POETICA

Németh Andornak

Költő vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?

Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.

Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,

hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.

Szép a forrás - fürödni abban!
A nyugalom, a remegés

egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

Más költők - mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.

Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!

Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,

nyomorító hatalmakat.

Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz

s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.

Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.

Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;

engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.

S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,

fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.

Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.

Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!

1937. február-március

Az utóbbi hónapok sajnos nem szóltak másról, mint eladhatóságát rontják, ronthatják, ha túl alacsonnyal, akkor pedig akár bizonytalanság? A kereskedőknél a készletek drasztikus csökkenését, 
a forint gyengüléséről, mely többször negatív csúcsot veszteséges is lehet adott eladás, ha tartják magukat az éves hiszen egy elszabaduló kiszámíthatatlan gazdaságban, elszabadul az 
döntött, s a cikk írásakor 310 Ft/EUR szint környékén árkialakításhoz. Én ezt azonban nem tartom valószínűnek. Csökkentik infláció, s az emberek egyre többször fognak egyre kevesebbet vásá-
mozog, de volt már 324,2 is. Az ingadozása a hosszabb halasztott fizetéseket, vagy sokkal nagyobb kedvezménye- rolni, azaz csakis a pillanatnyi felhasználás felé fog elmozdulni a piac.
ugyanakkor napi szinten elérte akár a 3%-ot is. A ket biztosítanak az azonnali készpénzes vevőknek, vagy végső esetben Az EUR/Ft árfolyamváltozás így is műtrágyáknál a sokkal kisebb 
kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget, a biztonságot bevezethetik az adott időszakra meghirdetett árakat is. 1995-96-ban nyereségtartalom miatt a 20% körüli szintet fogja elérni, míg 
ez nagy mértékben rontja, s az importőrök ezért az voltak olyan növényvédő szer gyártók, akik hetente „frissítették” az növényvédő szereknél a gyártók saját hasznuk terhére 6-8-10%-os 
utolsó pillanatban adnak ki forint árat, de van már árakat, ami 95%-ban újabb és újabb emeléseket takart. áremelkedést valószínűsítenek. Ebből én, ha termelő lennék, akkor azt 
olyan cég aki heti árfolyam alapján hetente változtat Sajnos nem vagyunk messze ettől a teljesen kiszámíthatatlan állapottól. a következtetést vonnám le, amit azért sokan meg is tettek, hogyha van 
árat. A nagy műtrágya és növényvédő szer gyártók Ha lesz IMF megállapodás, akkor lesz mindenki számára kiszámítható, szabad pénzük, akkor a termeléshez szükséges anyagokat még most 
pedig tanácstalanok, hogy milyen árfolyammal kalkulálható gazdaságpolitika, ha nem lesz megállapodás, akkor pedig megveszik a tavalyi áron, a 27%-ra emelt Áfa tartalommal, ha nincs
kalkuláljanak, mert ha túl magassal, akkor termékeik jön a káosz és a lutri, amire azonban nehéz tervezni. Mit hozhat még a 

Datész múltja, jelene, jövője…
Beszélgetés Schuller Aladár Datész Zrt vezérigazgatóval.

2012 január 16-án egy riport lehetőségét kértem és kaptam Schuller molóktól be kell szerezni egy meg nem térülési nyilatkozatot, hogy a 
Aladár vezérigazgatótól. A beszélgetés hangneme, benyomásaim igen DATÉSZ követelése behajthatatlan, vagy lezárult felszámolás esetén 
kedvezőek voltak, s hogy ebből miért nem lett mégsem riport? Mert (mely azért nem ennyire gyors) ez evidens és rendelkezésre állna.
vezérigazgató úr túlságosan visszafogott, túlságosan diplomatikus, s A számokkal játszunk ebben az esetben, hogy mikor mutatjuk ki a 
sok esetben túlságosan hallgatag volt. Ezért az itt leírtak igazából az én veszteséget, melyik évben, s kinek a számlájára írjuk, a jelenlegi vagy 
véleményemet tükrözik, nem a vezérigazgatóét. Schuller úrról annyit, jövőbeni DATÉSZ vezetésre, vagy a TÉSZ-eknek tudjuk be. Tehát ha és 
hogy egy tipikus szava tartó úriember benyomását keltette bennem, s amennyiben a működésük eredményéből fenn is tudnák tartani magu-
ha valami mégsem úgy történt eddig ahogy azt Ő szerette volna, az kat, akkor is megfojtja a DATÉSZT a múlt eredménye. A veszteségek 
valószínűleg nem rajta múlott. előre láthatóan még a 2012-es eredményeket is rontani fogják, és a 
Nos a Datész Zrt múltjába nem érdemes túlzottan visszamenni, de társaság növekedési pályára állítása csak 2013-tól indulhat el.
azért a számok tükrében egy minimális visszatekintést szükségesnek  A DATÉSZ Zrt jelenleg 48 alkalmazottnak, és időszaktól függően 20-40 
tartok. 2009-ben a belföldi értékesítés árbevétele 647millió 870 ezer Ft, alkalmi munkásnak ad közvetlenül munkát, s emellett 300-330 termelő 
melynek eredménye 5millió 506 ezer Ft veszteség lett. A szocialista szállít be hozzájuk. A beszállított árú értékét a termelők 2011-ben 
Bajnai kormány betol a rendszerbe 1milliárd Ft-ot a Mórakert cég- mindig pontosan megkapták, és a vezérigazgató úr ezt ígéri a jövőre 
csoport megmentésére mely minden eresztékében  recseg-ropog. 2010 nézve is megkapták.  2011-ben sok termelőnek ez dobott mentőövet a 
választási év, s a TÉSZ-ek „megmentésére” megszületik a nagy ötlet, a sokfelé bedugult egyéb értékesítési csatornák helyett, mellett. A vezér-
szétszórtan „elaprózva” működő TÉSZ-ket fogja össze egy többségi igazgató úr elmondása szerint egyedüli adósságuk az engedményezési 
tulajdonú állami vállalat amely jelen esetben a DATÉSZ ZRT (A szerződésben vállalt 10%-os kötelezettség, melyben minden év novem-
DATÉSZ Zrt. jogilag már 2004-ben létrejött, és a 2009-es állami ber 30-án lett volna esedékes. Ugyanakkor ez a több, mint 330 termelőt 
tőkeinjekcióval egyidejűleg a társaság irányítását Raskó György úr illető kifizetési kötelezettség együttesen közel 90 millió Ft lenne, amit a 
vette át, amely jogi értelemben a cég működésében semmilyen DATÉSZ a mindennapi működésével nem tud kitermelni. Így kifizetésre 
változással nem járt.) 11 alapító taggal, elsősorban TÉSZ-kel, de a csak akkor kerülhet sor, ha az ahhoz szükséges állami források is a 
Magyar Fejlesztési Bankon keresztül túlnyomó állami tulajdonnal cégvezetés rendelkezésére állnak. Schuller úr kérte a termelők türelmét 
föltámasztották „az új szervezetet”. S meg is lett az eredménye, hiszen és bizalmát elmondta, hogy azon termelők akik 2011-ben nem szállítot-
a rajta keresztül bonyolított forgalom 653%-kal megemelkedett, azaz tak be, de 2012-ben szerződnek és beszállítanak, azok a 2012-re 
2010-ben elérte a 4 milliárd 233 milliót. Hú de jó, gondolná a laikus, de esedékes elmaradt 10% kifizetésére számíthatnak. Persze ahhoz kell a 
jön a kiábrándító valóságnak egy kis része, mely azt tartalmazza, hogy 2011-s kifizetések megtörténte is, hiszen a bizalom alapja a pontos 
a megnövekedett forgalom irdatlan veszteséggel párosult, azaz 2010- elszámolás. Szóba került még a Mórakert telephelyre történő vissza-
ben a veszteség 923 millió 893 ezer Ft ami szintén a tagi TÉSZ-ek . költözés megtorpanása, s annak város szerte is nyílt titka, hogy mindez 
Igaz ebben benne foglaltatik a DATÉSZ által 2010 október-novem- azért nem történt még meg, mert a Mórahalom Polgármestere 50 millió 
berében engedményezési szerződéssel átvállalt és kifizetett Mórakert Ft közmű hozzájárulást kér a víz rácsatlakozásért. Az egyszer már 
Szövetkezet termelők felé fennálló adósságának 50%-a is, amely 546 kiépített, a felszámolás miatt megszűnt szolgáltatás újraindításáért, egy 
millió 218 ezer forint. Ilyen előzmények után érkeztünk el 2010/2011 év jogilag új, de tevékenységében azonos cégtől, amely akárhogy is, de a 
fordulójára, ahol előbb december 27-én elkezdődött a Mórakert mórahalmi termelők árújának átvételével és kifizetésével ezen termelők 
Szövetkezet felszámolása, január 19-én pedig a MÓRAKERT TÉSZ családjainak mindennapi megélhetéséhez, s közvetve Mórahalom 
Kft. felszámolása is. A lejtőn nem lehetett megállni, és a következő boldogulásához is hozzájárulnának. 
hónapokban újabb és újabb tag TÉSZ-ek ellen kezdődött felszámolás, Mi lesz a DATÉSZ Zrt-vel, meddig fog működni? Kérdezik termelők 
olyannyira, hogy jelenleg az alapítók közül már 8 ellen van folyamatban tőlem e cikk írójától, s megjegyzik, hogy hiszen a „Mórakert” által hasz-
felszámolási eljárás. Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a nált Zöldségtárház is, és a PH Centrum üzem is pályázati pénzből épült 
2011-es év drasztikusan csökkenő forgalmat hozott, fenntartási kötelezettséggel. Nos legalább is papíron azokat 2013 év, 
Tessék?Adódik a kérdés, jogosan. Nos a válasz viszonylag egyszerű, illetve a PH Centrum esetében 2014 év végéig működtetni kell, így 
mert a 2010-2011-es felszámolásra kerülő TÉSZ-ek a DATÉSZ felé minimum eddig valószínűsítem a DATÉSZ Zrt fennmaradását is. De 
kifizetetlen tételeket hagytak, a Mórakert Szövetkezet és Mórakert Kft azért ne legyen igazam, hiszen igenis kell, kellene egy nagy mennyi-
595 millió Ft-ot, a KERT UNIÓ Társuláshoz tartozó kisteleki TÉSZ-ek séget átvevő felvásárló, biztosan fizető felvásárló szervezet a tér-
több, mint 100 millió Ft-ot, a csomagolt termékek előállítását végző PH ségben. Amennyiben pedig a mórahalmiak, s a környékbeli termelők 
Centrum Kft. pedig további 360 millió Ft-ot, és még vannak egyéb pedig újra bíznának árujuk biztonságos értékesítésében, úgy akár 
áthúzódó tételek is. Az eredmény képlékeny, (hiszen láttunk már ilyet látványos növekedésnek is indulhatna ez az alapjaiban jó kezdemé-
amikor a Mórakert Szövetkezet  2010-ben módosította a 2008-as nyezés, kisiklás mentes megvalósulás esetén.
eredményét önrevízióval mely először mínusz 75,457 millióról szólt, Összefoglalva a DATÉSZ múltja kudarcokkal volt terhes és ennek 
majd önrevízióval mínusz 1530,551 millióra, azaz 1,5 milliárd mínuszra következményeit a jelenben is érezni lehet. A cég hosszú távú jövője 
változott, s a Mórakert Kft-nél is a 2008-as 1,025 milliós pozitív ugyan kétséges, de a termelőknek mindenképpen szükségük lenne rá.
eredmény, mínusz 777,334 millióra változott, a NAV pedig csőd büntet 
ellen nyomoz, akár ez is változtathat az eredményen) hiszen a felszá- Knipf Róbert

folytatása a 2. oldalon



2. oldal

Lemosó permetezőszer mely akár
egész szezonban használható!

Figyeljünk jobban a korai és áttelelő 
gyökérzöldségek, hónapos retek, saláta 
kezelésére, tápanyagellátására!
Minden tavasz újrakezdés, ezért nem haszontalan újra átgondolni a legfontosabb 
teendőket. A korai termesztés sajátos viszonyai, leginkább a gyakran szélsőséges 
fény, hőmérséklet nagyobb odafigyelést követel a termesztő kertészektől. A helyes 
szellőztetés, öntözés, tápanyag ellátás nagy segítsége lehet növényinknek a ked-
vezőtlen időben, ugyanakkor hihetetlenül sokat ronthatunk is velük. Az odafigyelés 
a legjobb befektetés ebben az időszakban és a lombot emeljük ki!

A hajtatott hónapos retket érzékenysége miatt óvatosan Zn/Mn 0,4-0,5% starter lombtrágya kezelés a kedvezőtlen 
műtrágyázzuk, öntözzük a hűvös és fényszegény időszakban. korai időszak miatti stressz tűrését javítja. A kezeléseket 
A legrosszabbat erőltetett egyoldalú nitrogén fejtrágyázással kéthetenként ismételjük az aktivitás megőrzése miatt. A 
tehetjük, amikor a gyengébb növekedést erőltetjük. A növe- gyökeresedés serkentése, esetleges gyökérregeneráló-
kedést meghatározó kevesebb fény, illetve alacsony hő- dás valamint a hidegtűrés javítása miatt fontos ez a 
mérséklet miatt sokkal kisebb a tápanyag- és vízigény. Az kezelés.

2indokolatlan tápanyag és víz tehát csak kárt tehet, felesleges. 2. Az első fejtrágyázást hűvös időszakban 15-20 g/m  
Rosafert 12-12-17 műtrágyával végezzük. A harmonikus 

1. A gyökérnövekedés megindulásakor bioaktív Fosfitex mennyiségű foszfor a gyökérműködést, a nitrogén a 

Egy új fonálféregölő -
Nemacur 240 CS
A zöldségkertészetek állandó problémájára, a fonálférgek 
elleni küzdelemre nyújt egy új, hatékony megoldást az idei 
évtől a Makhteshim Agan Hungary által forgalmazott Nemacur 
240 CS.
Az Európa számos országában már ismert és jól bevált 
készítmény hatóanyaga, a fenamifosz, a szerves foszforsav 
észterek csoportjába tartozik. A hatóanyag egy speciális 
mikrokapszulába zárva van jelen a Nemacurban, amely folya-
matos feltáródást, a talajban folyamatos jelenlétet, ezzel 
rendkívüli hatástartamot biztosít. Kiemelkedő hatékonyság-
gal rendelkezik a különböző fonálféreg-fajok (Meloidogyne, 
Heterodera, Globodera, Pratylenchus) ellen. A hatóanyag ked-
vező tulajdonságai következtében a készítmény a növényben 
jól transzlokálódik. Ennek köszönhetően jó mellékhatással 
rendelkezik a levéltetvek, tripszek és levélatkák ellen is.
A Nemacurral végzett talajfertőtlenítést vetés, illetve palán-
tázás előtt vagy után, csepegtető öntözés formájában, a 
készítményt az öntözővízhez keverve kell elvégezni, egy vagy 
két alkalommal.
Egyszeri kijuttatás esetén a dózis 30-40 l/ha. Osztott kezelés 
esetén az egy alkalommal kijuttatható legmagasabb dózis 20 
l/ha. A két kezelés között legalább 10 napnak el kell telni.

Különleges előnyei:
- Szisztémikus készítmény kontakt aktivitással
- Jól transzlokálódik a növényben. Mind a xilem, mind a floem 

rendszerben jól mozog.
- A fonálférgek a fejlődési ciklusuk minden pontján rendkívül 

érzékenyek a készítményre
- A Nemacur kijuttatása nem igényel az eddigi gyakorlattól 

eltérő technológiát
- A készítmény zárt öntözőrendszerben történő kijuttatása 

miatt nem érintkezik a hasznos élőszervezetekkel

A Nemacur 240 CS felhasználása hazánkban üvegházban 
nevelt (hajtatott) paprika és uborka kultúrákban engedélyezett.
Bővebb információért kérjük forduljon kereskedőjéhez, keres-
se területi képviselőinket vagy látogasson el a www.mahun.hu 
oldalra.

Dr. Lukács Domonkos
fejlesztési menedzser
Makhteshim Agan Hungary Zrt.

Standard 30 kg/ha Nemacur 30 l/ha Nemacur 40 l/ha
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Nemacur 240 CS hatékonysága Meloidogyne fajok ellen paprikában 
Csongrád Megyei MGSzH NTI, 2009 augusztus

(kijuttatás: március)

Az évek során a takarékos- használatakor a hektáronként kipermetezett réz mennyisége 
ság, a minél szélesebb 40-60%-al kevesebb mint az egyéb réztartalmú készítmények 
felhasználhatóság egyre esetében. Ezzel is csökkentjük termőterületünk rézterhelését. 
komolyabb érv a kiskerti A Vegesol eReS másik hatóanyaga a kén, ami szélesíti a 
termesztőknél, ha ez még készítmény hatásspektrumát. a kén hatásos a liszthar-
plusz hatékonysággal is matfertőzés ellen, gyéríti az atka populációt a permetezett 
párosul akkor a nagyüzemi növényeken. A Vegesol eReS mérsékli a növényi vírusok 
termesztőknél is egyre terjedését is azáltal, hogy a levélfelszínen lévő olaj eltömíti a 
népszerűbbek ezek a szerek. vírusvektor levéltetvek és kabócák szívószervét, így azok nem 
Ősszel, kora tavasszal az tudnak újabb növényeket megfertőzni.
okszerű növényvédelem, az 
okos gazda elhagyhatatlan 
növényvédelme a gyümölcs-
fák lemosó permetezése, 
hiszen a vegetáció indulása 
előtt meggyéríti a gombák 
szaporító képleteit, így azok 
sokkal kisebb számban 
tudják növényeinket meg-
betegíteni. S itt rögtön el is 
érkeztünk a szerválasztás 
problémájához.

Kiskertek esetén ahol gyakran egy-egy gyümölcsfajból Javasolt technológia:
egy-egy fa található, ott komoly gondot okoz, hogy olyan Almafélékben gombás eredetű megbetegedések ellen a tavaszi 
növényvédő szert találjon a termelő, amely jó almára, körtére, és a késő őszi időszakban lemosó permetezés formájában 
őszibarackra, de a málnát, a köszmétét, ribiszkét is tudnák célszerű kijuttatni. A védekezéseket rügypattanástól zöldbimbós 
védeni, s ha még mindig maradna belőle akkor az év során a állapot végéig lehet elvégezni 2-3 alkalommal 7-10 naponként. 
szőlőben vagy akár káposztafélékben is felhasználható. Szőlőben a kezeléseket a lisztharmat és/vagy a peronoszpóra 
Jelentem van ilyen szinte minden igényt kielégítő növényvédő várható megjelenésekor preventíven szükséges elkezdeni 3-4 
szer a VEGESOL eReS mely igen széles hatásspektrumú leveles állapotban, majd fürtzáródásig 4-6 alkalommal 7-10 
rezet, ként és növényi olajt tartalmaz. Ezért jó hatásfokkal naponként szükséges megismételni. Virágzás előtt a 
alkalmazható a különböző baktérium fajok ellen, réztartalma a magasabb, utána az alacsonyabb dózist kell használni. Őszi- és 
gombabetegségek igen széles tartományát blokkolja, és kén kajszibarackban rügyfakadástól pirosbimbós állapotig, 
tartalma a lisztharmat féle betegségek ellen nyújt megfelelő szilvában, meggyben és cseresznyében fehérbimbós állapotig 
védelmet. A leggyakoribb betegségek mint a szeptória, lehet védekezni. Ősszel lombhullás kezdetén a permetezés 
alternária, peronoszpóra, varasodás, almafélék és csont- ismétlése ajánlott. A védekezést nagy lémennyiséggel, lemosás 
héjasok moniliája, csonthéjasok tafrinás levélfodrosodása, szerűen kell elvégezni. A káposztafélék betegségei ellen a 
almafélék, csonthéjasok, zöldségfélék lisztharmata ellen is melegebb időjárás beköszöntével június elejétől augusztus 
hatásos. végéig 5-6 alkalommal szükséges védekezni preventív jelleggel. 
A réz, a kén mellett növényi olaj alapú hatás és tapadásfokozó Uborkában 4 leveles állapotnál preventíven 3-4 alkalommal kell 
adalékanyagot is tartalmaz. Az adalékanyagok rugalmas, a védekezni 5-7 naponként.
levegőt áteresztő filmréteget képeznek a növényen. Ez a 

ofilmréteg stabilizálja a hatóanyagokat, így azok nagyon lassan A készítmény 25 C feletti hőmérséklet estén perzselést 
mosódnak le, a készítmény hatástartama hosszabb mint a WP okozhat. A készítményhez nedvesítőszer hozzáadása nem 
vagy FW formulációké. szükséges.
A Vegesol eReS biológiailag aktív rézion koncentrációja 
többszöröse a rézkészítményekének. A gombaspórák és a Kiszerelése: 0,2 l; 1 l; 5 l; 20 l
baktériumok ezért könnyebben fel tudják venni a rezet, így 
nagyobb hatékonysággal történik meg az osztódás illetve a Kiskerti felhasználás esetén a 0,2 l lemosó permetezéskor 20 
spóratömlő kialakulásának gátlása. A hatás- és tapadásfokozó liter permetléhez elegendő. Állománypermetezéskor 40-50 ml 
anyagok használatának eredményeként a Vegesol eReS kell 10 liter permetléhez.

Kultúra Károsító Dózis l/ha
Kijuttatáshoz 

szükséges víz; l/ha

almatermésüek
fuzikládium, almafa-
lisztharmat, monilia

5,0 800-1500

szőlő
szőlőperonoszpóra, 
lisztharmat

4,0 - 5,0 500 - 800

csonthéjasok monilia 5,0 800 - 1500

káposztafélék 
(szabadföldi)

peronoszpóra, 
lisztharmat

4,0 - 5,0 500 - 800

uborka 
(szabadföldi)

peronoszpóra, 
lisztharmat

4,0 - 5,0 500 - 800

mozdítható pénz, akkor pedig reménykednek a dolgok jobbra 
fordulásában.
Ez volt az egyik oldal. A gyenge forintnak van azonban a 
termelés számára egy kedvező hatása is, mégpedig az, hogy 
e miatt sokkal kevesebb import jön be az országba, az export 
növekszik, s a kettő együttesen a magyar termékek iránt 
megnöveli a keresletet mindaddig, amíg a viszonylag magas 
export kitettségű termelésünk import hányada ki nem egyenlíti 
előnyünket. Azaz egyszerűbben, ha tavalyi áron vásárolt műt-
rágya, növényvédő szer stb-vel sikerül előállítanunk termé-
keinket, akkor nagyobb haszonnal, biztosabban fogunk értéke-
síteni, ha pedig mindent az utolsó pillanatban vásárolunk meg, 
akkor azzal jelentősen rontjuk jövedelmezőségünket.

Knipf Róbert

folytatás az 1. oldalról



3. oldal

A tavaszi előkészületek, az előkészítés nagyon sok dolgot lenség fennáll, vashiány fog megjelenni. Vastrágyázás mellett a 
magába foglal a terület előkészítéstől, alaptrágyázás, fajta- talajt szellőztetni kell, és a probléma csak ekkor oldódik meg.
választás, palánta forrás kérdése, öntözéstervezés és műszaki A tápanyag kimosása közvetlen veszteség, de növeli a ter-
előkészítésen, növényvédelem átgondolásán keresztül a mesztési kockázatot is, ha nem tudjuk rövid időn belül pótolni. 
tápanyagellátás tervezéséig. Ezek közül emeljünk ki néhányat, Túlöntözés, intenzív nagy csapadék tápanyag kimosása külö-
fontosnak és aktuálisnak tartva. nösen laza talajon nagyon jelentős. Intenzív termesztésben az 

azonnali pótlás nem maradhat el. Fejtrágya, vagy kevés vízzel 
A műtrágyaválasztás nagy kérdése, klóros, kijuttatott tápoldattal a kivilágosodás, a vegetatív túlsúly 
vagy szulfátos? veszélye megelőzhető.
Káliumot a mono kálium műtrágyák és összetett, káliumos 
komplex műtrágyák tartalmaznak. A káliumos műtrágyák Só kártétel a magas talajvíz miatt
meghatározó tulajdonsága, hogy alapanyaguk klórt tartalmazó A magas talajvíz következményeit is meg kellett ismernünk az 
kálium-klorid, vagy klórmentes kálium-szulfát. A csökkentett Öntözés, talajvíz, csapadék és tápanyag kapcsolata utóbbi időben.  A talajvíz az alsó talajrétegekből hozhat fel 
klórtartalmú összetett műtrágyák átmenetet képeznek, mert Rendszeresen visszatérő problémát okoz tápanyag vonatko- káros mennyiségű sót. Súlyosabb esetben ennek a sónak 
megosztva tartalmaznak kálium-kloridot és kálium-szulfátot. zásban is a termesztéshez egyébként elengedhetetlen víz. nagyobb része káros elem, szik, azaz nátrium, melytől nem 
A rossz választásnak, hogy sokan a kertészeti kultúrának Pontosabban a sok, vagy időnként pedig a kevés víz. könnyű megszabadulni.
káros klóros műtrágyát vesznek, legáltalánosabb oka az A tápanyag és víz kapcsolata a növénytermesztésben elvá-
olcsóbb ár. A szulfát alapú klórmentes műtrágyák többlet laszthatatlan, mert víz nélkül tulajdonképpen nincs tápanyag-
költsége azonban eltörpül a rossz műtrágyaválasztás miatti felvétel a gyökéren, de levélen keresztül sem. Röviden a tápanyagvizsgálatról, 
veszteség mellett.  vízvizsgálatról
A klórmentes technológia azt jelenti, hogy az érzékeny A vízhiány
növényeknek alaptrágyaként és fejtrágyaként is csak szulfát Miután a tápanyagfelvételhez elengedhetetlen, a víz hiánya A termesztést meghatározó közeg, a talaj ismerete nélkül a 
alapú, klórmentes műtrágyákat használunk, mint pl. Rosafert aszálykárt okoz. A gyökér élettevékenységét, a tápelemek tápanyagellátást csak vakon végezhetjük. Az alapvető jellem-
család. felvételét és szállítását akadályozza a hiány. zők, tápelem tartalom más módon együtt nem ismerhető meg, 
A klórt tűrő növényeknek klóros alaptrágyázása mellet inten- Az életfolyamatok zavarát, lassulását, leállását, majd súlyosabb csak kertészeti talajvizsgálattal. A vizsgálattal a pénzes ker-
zívebb termesztésben fejtrágyaként már szulfátos műtrágya esetben már részleges és tejes pusztulást okoz. A talajnedves- tészeti termesztésben spórolni nem hiba, bűn. 
használatát javasolom. ség ingadozása gyakran észrevétlenül okoz aszálykárt, mert az A vizsgálattal győződhetünk meg a maradék tápanyagról, a 

átmeneti nedvességhiánynak még látható tünetei nincsenek. A káros elemek mennyiségéről, származzon az szennyezett 
A klórérzékenység nem látható, fotoszintézis, tápanyag és vízforgalom azonban lelassul, leáll és trágyából, talajvízből, bárhonnan. A hajtatási vizsgálat három 
„nincs a növényre írva”! ez mindenképpen visszaesést okoz a fejlődésben. mikroelemmel és az adatok értékelésével együtt háromnegyed 
A klórtartalom jelentősége nem önmagáért fontos, hanem a Az aszály stressz rendkívül összetett folyamatot indít el, a zsák 50 kg-os klórmentes alaptrágya értéket jelent, hiszen 
kertészeti növények általában erős klórérzékenysége miatt. Ez növény nagyon sok energiát használ el a védekezésre. bruttó 11.000 Ft körül van.
alól látványos kivételt csak a gyökérzöldségek jelentenek. Az aszály miatt a talajélet is lassul, a tápanyagfelvétel aka- Az öntözővíz vizsgálata a tápoldatos termesztésben alapkérdés, 
A klór kis mennyiségben szükséges a növényeknek. Nagyobb dályozása miatt a tápanyagkészlet nem csökken, de ennek de intenzívebb szabadföldi termesztésnél sem hagyható el. Adott 
mértékben azonban az egyik legveszélyesebb elem a ellenőrzéséhez talajvizsgálatot kell végezni. kútnál legalább háromévenként el kell végeztetni a vizsgálatot.
kertészeti termesztésben. A kertészeti kultúrák, különösen 
intenzív termesztésben általában klórra érzékenyek, ami azt Túlzott csapadék, magas talajvíz és túlöntözés
jelenti, hogy nagyobb mennyiségű klór jelenléte akár súlyos A túlzott nedvesség tartalom több okból is káros a termesztésre. A startertrágyázásról, elsők között
mennyiségi és minőségi kárral jár. Ezek egy csoportja közvetlenül, vagy áttételesen a tápanyag-
A fiatal, intenzív növekedésben lévő, egyéves hibrid növények forgalomhoz kapcsolódik, a másik pedig a tápanyag veszteség. A megosztott tápanyag kezelések kiemelt mozzanata a star-
a klórra legérzékenyebbek. A legveszélyeztetebbek a zöldség A tápanyagforgalomban súlyos következmény gyökéréletre a terkezelés. A kelés, vagy ültetés közvetlen tápanyagellátását 
és dísznövények, kevésbé pedig az álló kultúrák. A termesztés levegőtlenség miatt gyakorolt hatás, mely a növekedést, táp- szolgálja az időben és térben célzott kezelés.
intenzitása a növény fokozott tevékenysége, valamint a anyagfelvételt is rontja. Ugyanígy a talajéletet is gátolja, ami a Mikrogranulátum starterek kijuttatása az utóbbi időben egyre 
szükségszerűen nagy tápanyag mennyiség miatt jelent talaj tápanyagforgalmán keresztül hat ki a növényre. A táp- népszerűbb. Kertészeti és szántóföldi növénytermesztésben 
nagyobb klórérzékenységet, tartozzon az bármely érzékeny- elemek közül a levegőtlen körülmények között a vas felvehetet- egyaránt előnyös a kis szemcseméretű, jól oldódó foszforos
ségű csoportba. lenné válik. Legyen akármilyen jó az ellátás, amíg a levegőt-

Erősen érzékeny Érzékeny Klórt tűrő
Klórt 

kedvelő
uborka, dinnyék, 
paprika, bab, 
hagyma, dohány

paradicsom, spenót 
káposztafélék, fejes 
saláta, burgonya,

retek, petrezselyem, 
cékla, sárgarépa, 
zöldhagyma

zeller, 
spárga

cseresznye, cékla, 
szamóca, piros ribizli, 
köszméte, málna

alma, meggy, szilva, 
szőlő, őszibarack, 
feketeribiszke

körte

gerbera, örökzöld 
tűlevelűek, krizantém

rózsa, szegfű fűfélék

A kertészeti növények klórérzékenysége hagyományos technológiában
(Irodalmi adatok alapján)

Nagyon régen volt az előző tavasz! Tápanyagellátásról röviden

A termesztési év indításakor kell és célszerű átgondolni a részleteket. Csakhogy nagyon régen volt az előző 
tavasz! Érdemes tehát még időben feleleveníteni néhány fontos dolgot, melyek megalapozzák a helyes 
döntéseinket! A még időben meghatározást azért kell kiemelni, mert több olyan eleme van a termesztésnek, 
melyen később már nem tudunk változtatni!

növekedést, a kálium az ellenálló képességet, a gumó 2. Az első fejtrágyázás a gyökérműködés beindulása után a peronoszpóra elleni védekezésben és levélszél száradás 
minőségét javítja. Tavaszi vetésben az első fejtrágyázás a harmonikus Rosafert 12-12-17 összetétellel indokolt 20 elkerülésében is jelentősek. Célszerű a folyamatosságra 

2
Rosafert 18-6-5 összetétellel végezhető. Tápoldattal a g/m  adaggal a növekedés és nagyobb kálium igény törekedni 10-12 naponkénti ismétléssel.
Rosasol 17-9-29 0,1%  kezelés ajánlott. kielégítésére. Tápoldattal a Rosasol 17-9-29 0,1% keze- 2. Felmelegedéskor kerülhet sor a Rosafert 18-6-5 ismételt 

23. Intenzív lombnövekedés alatti sárgulás megelőzésére, lést végezzük. sorközi fejtrágyázásra 15-20 g/m  adagokkal. Szerves trá-
illetve ellene a Zöld levél lombtrágya, illetve mikroelemek 3. A lombnövekedés alatt a Rosatop-Ca kezeléssel erősít- gyázott területen a Rosafert 15-5-20 kezelés indokolt ha-
teljes sorát tartalmazó Rosatop-Ca kezelés szükséges. hetjük a növényeket, és 14-21 naponként Fosfitex Cu sonló adaggal. Tápoldatozásra megfelelő kalcium ellátásnál 

4. A gumónövekedés alatt minőséget javító Rosafert 5-6-30 kezelést javasolt a foltbetegségek elleni védelem erősí- a Rosasol 24-8-16 0,1%, vagy a Rosasol 17-9-29 + 
kálium túlsúlyos műtrágya a szállítható és pultálló termés tésére. Kalcium-nitrát azonos mennyiségekkel felváltva 0,1% 
eléréséhez szükséges egyenletes vízellátással. Tápoldattal 4. A gyökerek ceruza vastagságánál a minőségjavító töménységgel kijuttatva.
a Rosasol 3-5-40 0,1 % javasolt. Rosafert 5-6-30 káliumtúlsúlyos fejtrágyázás végezzük el 3. Lombtrágyaként a levélszél barnulásának elkerülésére a 

2
15-20 g/m  adaggal. Tápoldattal a a Rosasol 3-5-40  0,1 % Rosatop-Ca kezelést ne hagyjuk el. A Fosfitex Ca, vagy 

A petrezselyem és sárgarépa tavaszi állományát hasonlóan, kezelést javasoljuk. A szulfát alapú műtrágya a klórtűrés Fosfitex Ca/B kezelésekkel a védelem és ellátást egyszer-
és kíméletesen kezeljük, hogy a gombabetegségeket és élet- ellenére indokolt, mert jobba karotin képződés, tehát a re végezzük a foszfit hatóanyag peronoszpóra elleni védel-
tani problémákat elkerüljük. Az egyoldalú nitrogén-trágyázás, gyökér színeződése. met erősítő hatása miatt.
túlöntözés hátráltatja gyökérvastagodást, erősen fogékonnyá 4. Szedés előtt célszerű az utolsó tápoldat kezeléseket a 
teszi a lombot a betegségekre. A fejes saláta tavaszi fejlődése korán megindul, de hideg Rosasol 17-9-29 összetétellel végezni.
1. A gyökérműködés erősödésekor a Fosfitex Zn/Mn talaj, fényszegény, hűvös időszak miatt számtalan élettani 

0,5-0,7 % bioaktív starter lombtrágyázást nem érdemes probléma, tápanyag hiánytünet megjelenik. A szakszerű Termesztési kérdésével keresse bizalommal a 
kihagyni a levél erősítése, az ellenálló képesség, valamint öntözés és szellőztetetés mellett is figyelni kell kalcium forgalmazó szakembereket, a Móraagro Kft. 
a növényvédelmi kezelések hatásának javítása miatt sem. ellátásra, a korai nagy nitrogén kezelések elkerülésére. szaktanácsadóit.
Ismétlése 7-14 naponként indokolt magas foszfor tartalma 1. Fosfitex Ca/B 0,5-0,6 % indító bioaktív lombtrágya Horinka Tamás (30 229 0756)
miatt a gyökérvastagodás serkentésére. kezelések a magas foszfor tartalom miatt indítóként, a 

folytatása a 4. oldalon



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

4. oldal

MEGHÍVÓ
a „Hagyományos téli esték“

rendezvény sorozatra

Zákányszék, Pedro Kocsmája

Mórahalom, Varga Csárda emelet

Kistelek, Aqua Hotel

Fátyolfóliás takarás összetett előnyei
A termesztés koraiságával javíthatjuk legkézenfekvőbben a bevételt, a gazdasá-
gosságot, ha a kivitelezés költsége alacsony. A fátyolfólia szellőzik, védi az állo-
mányt, a nedvességet átereszti, közvetlenül a növényre fektethető. A fátyolfóliás 
takarás költsége minimális ahhoz a sok előnyhöz, melyet a takarással szerzünk.

Több évig használható, könnyen kezelhető, biztos védelmet 
jelentő technológia a fátyolfóliás takarás.

o

o

Kártevők elleni védelem
A berepülő rágó és szívó kártevők, valamint madarak, ellen 
szinte biztos mechanikai védelmet nyújt, ezért jelentősen csök-

A melegedéssel gyorsabb a fejlődés, korábbi a betakarítás kenthető a növényvédelmi kezelések száma. Ugyanakkor a 
o

A fátyolfólia alatt éjjel nappal több C-kal magasabb (4-8 C) a fátyolfóliával területen növényvédelmi védekezést ne folytas-
hőmérséklet, különösen fontos a talajhőmérséklet emelkedés sunk, mert a szálak, a fátyolfólia egyenetlensége összevezeti a 
a tápanyag és vízforgalom javításában. A nagyobb gyökér permetlevet, s aránytalanul egyenetlen lesz a terület takarása. 
aktivitás és gyorsabb fejlődés a korai vetések és ültetések Gyomírtást és gombaölő szeres kezelést csakis kitakart 
esetében heteket, akár egy hónapos előnyt is jelenthetnek a növényállományon végezzünk, rovarölő szeres védekezés 
szedésnél. elképzelhető rajta keresztül is kisebb kompromisszummal.

A növények fagyvédelme, fizikai védelme Márkák
A fóliatakarás a talaj menti fagyoknál még -4-6 C esetén is Magyarországon „több” márka kerül forgalmazásra, legnagyobb 
képes megvédeni az állományt. A fagyvédelmen túl a mennyiségben a Franciaországban gyártottak, külön érdekes-
szélsőséges hőmérséklet hatása miatti stressztől is védi a ség, hogy mind azonos gyárban, azonos gépsoron, de 
növényeket. A takarás védelmet jelent a szél és homokverés különböző márkamegjelöléssel kerülnek forgalomba. Ezen kívül 
ellen, melynek keléskor, illetve közvetlenül a kiültetés után általában még cseh és német, időnként spanyol és angol 
döntő jelentősége van az indulásban. Homok területeken a gyártmány kapható a különböző kereskedésekben.
talajfelszín hordás megakadályozásával megakadályozza a 
gyomirtó szer és az apró szemű vetőmag elsodrását. Horinka Tamás
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2012. február 9. csütörtök 17:00

2012. február 16. csütörtök 17:00

2012. február 2. csütörtök 17:00

2012. február 13. hétfő 17:00

2012. február 16. csütörtök 15:00

2012. február 14. kedd 17:00

2012. február 16. csütörtök 17:00

. február csütörtök 17:00

Zöldségfélék komplet védelme a DuPont növényvédő 
szereivel.

Innováció 2012-ben is

Cheminova 2012. Talajfertőtlenítés  másképp

Földönjáró megoldások

Hatékonyság, eredményesség a Bayer ajánlásával

Belchim  megoldások egyéni problémákra

Korszerű komplex műtrágyázás olcsón.

Cheminova 2012. Talajfertőtlenítés  másképp 

Földönjáró megoldások

Belchim  megoldások egyéni problémákra

Zöldségfélék komplet védelme a DuPont növényvédő 
szereivel.

Innováció 2012-ben is.

Hatékonyság, eredményesség a Bayer ajánlásával

Gyökérzöldségek és káposztafélék legkorszerűbb fajtái és 
termesztésük.

Korszerű komplex műtrágyázás olcsón

Hatékonyság, eredményesség a Bayer ajánlásával

Korszerű komplex műtrágyázás olcsón.

Cheminova 2012. Talajfertőtlenítés  másképp

Földönjáró megoldások

Előadó: Hőgye Szabolcs - 

Előadó: Repcsin György - 

Előadó: Kormányos Ferenc - 

Előadó: Koscsó Árpád - 

Előadó: Sipos József - 

Előadó: Horváth Péter - 

Előadó: Horinka Tamás -

Előadó: Kormányos Ferenc - 

Előadó: Koscsó Árpád - 

Előadó: Horváth Péter - 

Előadó: Hőgye Szabolcs - 

Előadó: Repcsin György - 

Előadó: Sipos József - 

Előadó: Fehér Tibor - 

Előadó: Horinka Tamás - 

Előadó: Sipos József - 

Előadó: Horinka Tamás - 

Előadó: Kormányos Ferenc - 

Előadó:Koscsó Árpád - 

Dupont DuPont Magyarország Kft. 

BASF Hungária Kft.

Cheminova Magyarország Kft.

Makhteshim Agan Hungary Zrt.

Bayer Hungaria Kft.

Belchim Hungary Kft.

 Móraagro Kft.

Cheminova Magyarország Kft.  

Makhteshim Agan Hungary Zrt.

Belchim Hungary Kft.

Dupont DuPont Magyarország Kft.

BASF Hungária Kft.

Bayer Hungaria Kft.

Konrád Zoltán Alfa Lucullus Kft.

Móraagro Kft.

Bayer Hungaria Kft.

Móraagro Kft.

Cheminova Magyarország Kft.

Makhteshim Agan Hungary Zrt.

folytatás a 3. oldalról

Fátyolfóliák széles választékban

Szélesség
Tekercs 

hosszuság

1,60 m 100 m

2,00 m 100 m

2,20 m 100 m

3,20 m 100 m

3,40 m 100 m

4,00 m 100 m

4,10 m 100 m

4,50 m 100 m

5,20 m 100 m

6,50 m 100 m

6,50 m 250 m

8,50 m 100 m

9,20 m 100 m

10,50 m 100 m

10,50 m 250 m

12,75 m 100 m

12,75 m 250 m

16,00 m 100 m

16,00 m 250 m

Mindhárom gazdaboltunkban kapható!

A KERTÉSZEK KIS/NAGY ÁRUHÁZA KFT. ELKEZDTE

SZIVATTYÚK FORGALMAZÁSÁT KEDVEZŐ ÁRON 

V. kerület 85.
Tel.: (62) 580 317

Mórahalom Zákányszék
Bordányi u. 2.

Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Petőfi u. 32-2.

Tel.: (62) 257 879

V. kerület 85.
Tel.: (62) 580 317

Mórahalom

Zákányszék
Bordányi u. 2.

Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Petőfi u. 32-2.

Tel.: (62) 257 879

Kezdés 15:00 órakor Tanács József hűtőházánál 
(tárolt sárgarépák helyszíni bemutatása), majd 
folytatása 16:00 órától Pedro Kocsmájában.!

készítmények alkalmazása, melyek általában több tápelemet, 
közöttük mikroelemet is tartalmaznak. Kis mennyiség és nagy 
hatékonysággal jellemzi ezeket a speciális műtrágyákat.
Talajba dolgozva, ültetéssel egy menetben gyökérhez juttatva, 
vagy a vetéssel egy menetben a granulátum szóróval kijuttatva 
használható a Pannon starter, Radistart, vagy Mikrophos 
ZnMo mikrogranulátum starter.
Granulált starter műtrágyáknak a magas foszfor tartalmú és 
jól oldódó műtrágyák tekinthetők. A Rosafert 12-12-17 
klórmentes komplex kimondottan kedvező sekély bedolgo-

2zással starter kezelésre. Ekkor 20-40 g/m  adaggal csak a 
felső gyökérzónába helyezzük el.
Starter tápoldatozás a hajtatásban általánosan elterjedt. Az 
ültetéssel egy menetben megtörténhet az első starterkezelés 
beiszapolásként, majd akár virágzási szükség szerint 
alkalmazhatjuk. A legismertebb összetételű a Rosasol 15-30-
15 starter tápoldatozó műtrágya teljes mikroelem sorával 
minden igényt kielégít. A tápoldatozó Monokálium-foszfát 
(MKP) kezelést szintén alkalmazhatjuk starterként, ha a többi 
tápelemet más módon pótoljuk.

Termesztési kérdésével keresse bizalommal a forgalmazó 
szakembereket, a Móraagro Kft. szaktanácsadóit.
Horinka Tamás (30 229 0756)
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