www.homokigazda.com

IX. évfolyam 3. szám
Szerkesztő: Horváth Péter

Terjeszti: belterületen a Dobber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Posta
Nyomdai munkák: Planet Corp. Kft. Szeged.

Viszont válasz
Kopasz Tibornak
Értem én,hogy az értelmező olvasással baj van, főleg ha
szándékosan nem akarja valaki érteni azt ami le van írva. De
azért ne nézzük már az olvasót hülyének, akinek a torkán
mindent le lehet tolni. S értem én azt is, hogy Magyarországon
az értelmező olvasás hiányával, sőt talán éppen azért,
köztársasági elnök is lehet valaki, de… S akkor még egyszer,
hogy Kopasz Tibor is megértse:

NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL Dél-alföldi Regionális
Bűnügyi Igazgatósága Határozatából. Ügyszám: 61003713/2011.bü.
„A nyomozás során tanúként került kihallgatásra Dobay
Tibor a Syngenta Kft. kereskedelmi igazgatója, aki
elmondta a cégük csak nagykereskedőknek értékesít, a
kisebb gazdaboltok nem tőlük szerzik be termékeiket.
Elmondta a cégük megbízott partnere is (Referens Kft.)
ellenőrzi a kiskereskedelmi egységeket.”
„2011. 06. 06-án bejelentés érkezett a Syngenta Kft.től,
miszerint tudomásuk van, hogy a Móra-Input Kft.-nél
Mórahalom, Kissori út 2-4. szám alatt próbavásárlást
végeztek, melyből azt állapították meg a termékeiken

Felelős vezető: Juhász Péter

szereplő adatok nem valósak. A nyomozás elrendelésre
kerület a 920/2011. bü számon, majd egyesítésre került a
713/2011 bü. számú ügyhöz.
„A Referens Kft. próbavásárlást végzett a Móra-Input
Kft.-nél, a hamis termékek kiszűrése érdekében. Ezért
megkeresésre került a Referens Kft. Arról tájékoztattak a
kollégáik nem ismerik termékeket pontosan a feladatuk az
olcsó termékek megvásárlása. A Móra-Inputnál 2 db
Actara terméket vásároltak amit később átadtak a
Syngenta Kft. részére.
A Syngenta Kft. a megkapott termékeket Svájcba küldte a
Synganta központjába vizsgálatra, ahol megállapították a
kettő darab termék kémiai összetétele nem egyezik meg
az eredeti termékével, tehát hamisítványok. Az erről szóló
szakvéleményt megküldte hivatalom részére.”
„A megállapított bűncselekmény elkövetési értéke az
1L/12935 sorszámú számla alapján..
19,368,Ft+25% ÁFA.
A fenti elkövetési érték alapján szabálysértés valósul meg,
mivel a SYNGENTA versenytárs sérelmére az elkövetési
érték nem haladja meg a 100.000,-Ft összegét.
„a fentiszabálysértés keretében Zákányszék Község
önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzője jogosult
dönteni.

Tehát akkor ami nem világos a NAV határozatából: A Syngenta
Kft megbízta a Referens Kft-t, amely egy bejegyzett magánnyomozó iroda, akit megbíztak a hamis termékek felderí-
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tésével, s egyetlen szempont alapján az olcsó termékeket
keressék, s abból vásároljanak. Ezt meg is tették többek
között a Móra-Inputnál is. A magyarországi Syngenta
központnál ezt megvizsgálták, s a külső azonosítok alapján
számukra már kiderült, hogy a termék hamis. A nagyobb
biztonság, és a perdöntő bizonyítékok végett a Móra-Inputnál
vásárolt termékeket kiküldték Svájcba, ahol a laboratóriumi
vizsgálat szintén megállapította, hogy a „termék kémiai
összetétele nem egyezik meg az eredeti termékével, tehát
hamisítványok.” S azt vitatni, hogy bármely eljáró fél azért
csalt volna, hogy a Móra-Inputot befeketítse az gyenge
kisstílűség, habár a magyar közéletben látunk erre számtalan
példát. A NAV határozat a két darab minta értéke alapján,
mivel az nem érte el a 100 ezer Ft-ot, ezért Zákányszék
Község önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője
hatáskörébe utalta. Én megkerestem a Jegyző urat, de
döntéséről a személyiségi jogokra hivatkozva nem tájékoztatott. Ezen egyébként a magyar közállapotok alapján egy
cseppet sem csodálkoztam. Hiszen mindenkinek több joga
van, még az anya gyilkosnak is, mint a vele szemben eljáróknak. Azaz aki akarta az megértette, hogy minden benne volt a
határozatban, csak figyelmesen el kellet volna olvasni. S
Kopasz Tibor mindezt sárdobálásnak minősíti, hogy szennyesét kiteregettem. Én pedig azt mondom,hogy nem kellet volna
ilyenbe belemennie, MERT OLYAN EZ MINT A BEPISILÉS,
MINDENKI LÁTJA, DE CSAK TÉGED MELEGÍT az elején
legalább is.
Tisztelettel: Knipf Róbert

PALÁNTA AKCIÓ 2012
A szezon ajánlata 2012-ben ismét csak Önre vár!
A SAKATA és a Palánta-Plus Kft. közös palántaakciója!
Fajta

Ajánlott ültetési
idő (hét)

Palánta ár
nettó Ft/db

Fajta

Ajánlott ültetési
idő (hét)

Palánta ár
nettó Ft/db

Kelkáposzta

Fejeskáposzta
Coronet F1

21. – 28.

7,50 Ft / db

Estoril F1

21. – 31.

7,30 Ft / db

Fighter F1

21. – 24.

7,50 Ft / db

Caserta F1

21. – 28.

7,40 Ft / db

Sweety F1

21. – 32.

7,50 Ft / db

Karfiol

Red Jewel F1

21. – 33.

7,50 Ft / db

White Excel F1

31. – 33.

8,50 Ft / db

Varna F1

21. – 27.

7,50 Ft / db

Concept F1

21. – 23.

10,00 Ft / db

Kastor F1

28. – 32.

8,80 Ft / db

Incline F1

28. – 32.

8,00 Ft / db

Karalábé
Quickstar F1

21. – 36.

7,00 Ft / db

Áraink 128-as tálcákra vonatkoznak, ez 3,0 x 3,0 cm-es méretnek felel meg. Ettől eltérő palántamérettel
kapcsolatban hívja képviselőinket. A megrendeléskor kérjük kalkuláljon a kelési vesztességgel is.
Szakttanácsadás: Papp Gábor | papp.gabor@sakatta.hu | www.sakatta.hu | +36 30 948 5044

Az akcióval kapcsolatos kérdéseit, illetve a megrendelését az alábbi elérhetőségeken adhatja le:

Araseed Kft.
Papp Gábor (+36 30 948 5044)
6787 Zákányszék, Kossuth utca 31.
www.sakata.hu

Palánta-Plus Kft.
Major János (+36 20 339 3358)
6636 Mártély, Tanya 1.
www.palantaplus.hu

mezogazdasagibolt.hu Kft.
Kertészeti, és mezőgazdasági webáruház
profi, és hobbi kertészeknek.
www.mezogazdasagibolt.hu

2. oldal

Mikor, mit?
A tavasz, a kora nyár a vetés, ültetés
ideje. A földművelő ember mindig
reménykedik, mindig tervez, de sokszor
közbeszól a természet, az időjárás
alakulása felborítja a jól bevált
gyakorlatot, s az új technikai,
technológiai megoldások is változásra,
változtatásra ösztönöznek.
Az elmúlt évek technológiai változásai tették lehetővé, hogy a
vetéssel, ültetéssel egy menetben különböző magas foszfor
tartalmú műtrágyákat juttatnak ki. A szakmaiságát az így kijuttatott műtrágyáknak az adja meg, hogy a közvetlen gyökérzónában lévő, vízben könnyen oldódó foszfor a növénykék számára
könnyen felvehető tápelemet biztosítson. A hagyományos szuperfoszfát alapú műtrágyák foszfor tartalma a lassú lebomlás,
valamint a gyökerektől való nagyobb távolság miatt a kezdeti
fejlődés számára szinte elérhetetlen. Így lényeges mind a
közelség, mind a forma. A foszfor a talajban a legrosszabbul
mozgó tápelemek közé tartozik, átlagos mozgása az ásványi
foszfornak 4-6 mm/év. A mikro granulátumok ezzel szemben egy
olyan foszfor formát tartalmaznak mely 90% körüli része vízben
könnyen oldódik, helyzeti előnnyel rendelkezik azzal, hogy a
mag, vagy palánta mellé a gyökérzónába juttatták, s így a növény
életének indításához szükséges foszfort koncentrált formában
juttatja a növénynek. A lágyszárú növények tápanyagfelvételének
első hónapjában az egész életciklusukhoz szükséges foszfornak
70-80%-át felveszik, így a növény teljes életteljesítményét meghatározza a kezdeti jó vagy elégtelen foszfor ellátás. Sokan
ismerik a leöregedett palánta, a fejlődésben visszamaradt növény
fogalmát. Szerencsés esetben a szomszédnál látták, s nem saját
maguk tapasztalták meg. A kedvező hatások miatt az évek során
a mikro granulátumok piaca egyre szélesebb lett. Az első ezen a
palettán a Budapesti Vegyiművek által behozott Umostart nevű
mikro granulátum volt. A BVM már a múlté, hiszen felszámolták, s
Umostart néven sem lehet már műtrágyát találni a magyar
piacon, de ugyanaz a műtrágya más néven itt van, és Pannon
Starter néven piacvezető a magyar piacon, úgy, hogy ugyanaz
az olasz gyár gyártja aki annak idején az Umostartot is gyártotta.
A kezdeti jól bevált összetétel a 10% lassú oldódású nitrogén, a
46% foszfor, melynek nagy része a növények számára azonnal
felvehető, s a hideg talajok, valamint a magas foszfor tartalom
tápelem antagonizmusának kiküszöbölésére hozzáadott 2 % cink
jól bevált, s jól működik mind a mai napig. A következő alaptermék hozzá hasonló összetételű volt, a Radistart, mely különböző
fejlesztések után már több formában különböző toldaléknevekkel
kerül forgalomba. Így van már Radistart Standard, Radistart Eco
és Radistart Turbo melyek mikro granulátumok, s folyékony
formában a Radistart FL. Mindegyik összetétele valamiben eltér a
másikétól, így ne csak azt nézzük, hogy Radistart, hanem az
összetételt is hasonlítsuk össze. A piaci igények elégtelen kielégítése, pontosabban a vártnál gyorsabb növekedést a nagy
cégek nem tudták lekövetni, ezért több kisebb cég is Olaszországból, vagy Franciaországból importált hasonló összetételű
mikro granulátum műtrágyát. Így cégünk, a Móraagro Kft is hozott
be mind Olaszországból, mind Franciaországból hasonló
összetételű műtrágyákat. Az alap termék összetételével azonos
10% nitrogén, 46% foszfort és nem 2% cinket, hanem 1,8%
cinket valamint 0,002% molibdént tartalmazó import termékünk
olasz gyártótól, Microphos MoZn extrastarter néven került
forgalomba 15 kg-os zsákokban, azaz hozzávetőleg 1 zsák 1 haos dózisban. S a homok talajok alacsony magnézium tartalmának
pótlásához kerestünk egy másik mikro granulátumot, melyet
Franciaországban gyártottak és összetétele szintén 10% nitrogén, 40% foszfor +2% MgO+szintén 2% Zn.
A mikro granulátum starter trágyák előnyei:
- gyors kelést segítő összetétel, megfelelő mennyiségű és minőségű tápelemek
- erőteljes gyökérnövekedés, nagyobb gyökértömeg, melynek
következménye a jobb hideg és aszálytűrés, s végső soron a
magasabb terméseredmény. A Növény szája a gyökere, ezért
nem mindegy, hogy mekkora szájjal habzsolja a tápanyagokat
és a vizet.
- azzal, hogy hamarabb, nagyobb gyökérrel rendelkezik növényünk, ezzel a koraiságot is tudjuk fokozni

- s a vetéssel egy menetben a közvetlen gyökérzónába juttatott

könnyen felvehető tápelemek jól hasznosulnak, jelentősen
kisebb a veszteség mint az egyéb ásványi foszfort tartalmazó
műtrágyáknál.
De nem igaz,hogy a mikro granulált starter trágyázással megoldottuk növényeink tápanyag igényét, hiszen csak egy emberi
hasonlattal élve előételként kapott egy pár falat hideg libamájat
zsírjában, egy kis lila hagymával amitől megjön az étvágy, de ha
utána elmarad az ebéd, azaz nincs a növény számára más
elérhető tápanyag akkor az édes kevés.

Tavaszi, nyári alaptrágyázás, fejtrágyázás
Szinte minden növényünk kisebb-nagyobb mértékben érzékeny a
műtrágyákban lévő klórra. Ezért az ültetés, vetés előtt használt
műtrágyák összetételénél győződjünk meg a kálium formájáról,
ha tudunk. Sajnos a magyar előírások ezt nem teszik kötelezővé,
s ezt több gyártó, forgalmazó ki is használja, s vagy egyáltalán
nem tünteti fel a kálium formát, s ebben az esetben nagy
valószínűséggel 100%-ban a kálium klóros formában található,
vagy olyan megjelöléseket használnak, hogy csökkentett klór
tartalmú, ami általában azt jelenti, hogy a káliumot 50%-ban
kloridos, 50%-ban szulfátos formában tartalmazza. S vannak a
klór szegények, melyek a bányászott kálium miatt maximum
0,3% klórt tartalmazhatnak. A jó minőségű melegen granulált
általunk forgalmazott Rosafert műtrágyák ilyenek. Másik nagy
előnyük ezeknek a műtrágyáknak, hogy a gyártás során használt
jó minőségű alapanyagok, valamint a melegen granulálás miatt a
tápanyagot a szemcsék folyamatosan, egyenletesen adják le, így
biztosítva a növényeknek folyamatos tápanyag ellátást. S a belga
Rosier gyár filozófiája, több gyártóétól abban különbözik, hogy Ők
a növény számára leg optimálisabb összetételt gyártják, ezért
lehet termékeikkel kimagasló terméseredményeket elérni, s nem
a gyártás szerint optimalizálják műtrágyáik összetételét. A Rosier
sok éve azonos összetételekkel van jelen a magyar piacon, míg
egyes gyártók évente változtatnak az összetételen a szerint,
hogy melyik alapanyag világpiaci ára éppen hogy változott. A
növény igénye ugyanakkor nem a szerint változik. S vannak a
garantáltan klór mentesek, melyek 100%-ban víz oldhatok, tápoldatozásra, vagy lombtrágyázásra használt általában kémiailag
tisztított, így előállított műtrágyák.
Akkor mért gyártanak klóros műtrágyákat?
Mert jóval olcsóbbak a káliumot csak szulfátos formában tartalmazókkal szemben, s amennyiben a felhasználásuk és a
vetés-ültetés között minimum eltelik 3 hét, úgy a bennük lévő klór
felszabadul és távozik, tehát a növényt, annak gyökerét már nem
károsítja. Aztán vannak a hagyományos szántóföldi kultúrák,
melyek gazdaságosságát jelentősen csökkentené egy kétszer
olyan drága műtrágya, de itt is törekedjünk arra, hogy időben
kijuttassuk, azaz ne közvetlenül a vetés előtt. Annak ellenére,
hogy egy kukorica jobban elvisel egy klóros műtrágyát mint egy
érzékeny saláta például.
A káliumot szulfátos formában tartalmazó műtrágyák alap
trágyázáson kívül fejtrágyázásra is használhatók míg a klórosak
NEM.
Tavaszi vetések, ültetések magas induló foszfor igényét lombtrágyákkal is ki tudjuk elégíteni. Ezek közül a módszerek közül talán
a starter kezelések a legelterjedtebbek. A mi palettánkon is
megtalálható a hagyományosnak mondható 15-30-15+mikroelemes összetétel. Itt a gyártok igazából nagy csodát nem tudnak
tenni, kémiailag ez könnyen összehozható, egyedül a mikroelemek összetételében lehet valami különbség. A növény
számára a magas foszfor mellet nitrogént és káliumot is tartalmaz
nagyobb mennyiségben, így az indítás egyik jó választása lehet.
Mind tápoldatozásra, mind beöntözésre, mind lombtrágyás
permetezésre alkalmas ez az összetétel.
Finom hangolásra ajánljuk a Gyökér nevű kimondottan csak
lombtrágyának használható folyadék trágyánkat, melyet a palánta
nevelés során, a kiültetést követően, vagy a kikelt állomány indítására használhatunk fel. Hatására a gyökér tömege megduplázódik, s gyökérzöldségeknél lényeges hatása, hogy a sárgarépa,

petrezselyem hossza több centiméterrel növekszik. A jó talajmunka
azért még mindig szükséges. A sokak által ismert Pintér Árpádtól
idéznék: Jó volt, jó volt eddig is a sárgarépa termésünk, de nem
voltam megelégedve a hosszával. 2011-ben kikelés után kétszer
kezeltem a területet, egyszer a cakkos levél megjelenése után
rögtön, majd rá kb. két hétre s a hossza olyan amivel már mindenki
meg lehet elégedve. S ha hosszabb, akkor eleve több is a mázsa.
A gyökér lombtrágya előnyei:
- azonnal, a lombon keresztül felvehető magas foszfor tartalom
- hatására nagyobb gyökértömeg, hosszabb, mélyre hatoló
gyökérzet,
- szárazság ellenállóság nő
- nagyobb gyökérzet, nagyobb tápanyag felvétel, NAGYOBB
TERMÉS
S az igazán profik használják a Foszfitex Zn/Mn változatát. Mért
mondom, hogy az igazán profik? Mert ezzel lehet a leg
látványosabb eredményeket elérni, de ennél kell a technológiai
fegyelmet a legjobban is betartani. Kis területen ugyanis a
legtöbb termelő hajlamos arra, hogy ugyan a háti permetezőbe a
%-ban meghatározott dózist teszi, de nem gondol arra, hogyha
kétszer-háromszor több permetlevet juttat ki, mint ami az előírás,
akkor azzal akár kárt is okozhat magának. 2012-es példa, hogy
az egyik termelő behozta a paprika tápkockás palántáját, hogy
nézzem már meg, nem akar a közepe fejlődni, göcsörtösen
jönnek az új levelek, tán atkás? Megkérdeztem a felhasznált
szereket, s a következő választ kaptam: használta a Fosfitex
Zn/Mn-t az előírt dózisban. Én visszakérdeztem, s megkérdeztem, hogy a palántanevelését hány m2-en folytatja, hány
liter vízben, mennyi Fosfitex Zn/Mn-t juttatott ki. Rövid számolás,
s kiderült, hogy a technológiában előírt dózis 595%-át juttatta ki.
6 szoros túladagolás, persze, hogy nem úgy reagál a növény
ahogy szeretnénk. Mert nem csak az előírt %-ot, hanem a
területegységre kijuttatandó szer mennyiségét is figyelembe kell
venni. De mit tud ez a szer, hogy mégis ezt ajánlom az igazán
profiknak? A benne lévő foszfit forma a növény belső immunrendszerét megerősítve egy növényvédelmi mellékhatással
biztosítja mindazt az előnyt amelyet a Gyökér lombtrágyánál már
leírtam. Egy lényeges plusz azért még van. A Foszfitex foszfit
hatóanyaga mind a levélen keresztül, mind a talajon keresztül
kifejti jótékony hatását, ezért lombtrágyán kívül a csepegtető
öntözéses kultúrákban 3 l/ha dózisban a csepegtetéses
technológia is elterjedt. Sőt jelenleg a legnagyobb felhasználok
éppen a dinnyetermesztők több ezer literben. Kihasználják, hogy
a Foszfitex Zn/Mn-nak a gyökérregeneráló képessége igencsak
látványos, s egy hideg időjárás miatt bekövetkező gyökérelhalást
akár már 3 nap alatt is tud pótolni. Minden kultúrában merem
ajánlani, a technológia betartásával. Környékünkön paprikában,
burgonyában és hónapos retekben használják a legtöbben.
Vigyázat! Hamisítják! Nem szó szerint, úgy hogy Foszfitex néven
hoznák forgalomba, hanem úgy, hogy ez is az, csak olcsóbb. De
mivel a hatóanyagot nem foszfit formában tartalmazza az adott
készítmény, ezért NE várjuk ugyanazt a hatást.
A gyökeresedést, a tápanyag felvételt az itt leírt bármely szerrel, s
ezen kívül még párral elérhetjük. Lényeges a technológiai fegyelem betartása, de egyik gyökeresedést segítő készítmény sem
pótolja az alaptrágyázás hiányát, a megfelelő tápanyagszintet.
A gazdaságos termesztés alapja a jó tápanyag ellátás, a jó
tápanyag ellátás alapja a talajvizsgálatra alapozott tápanyag
pótlás, s a nagy termés feltétele a profi módon végrehajtott, a
növény adott fejlődési szakasza, állapota szerint végrehajtott
speciális műtrágyázás.
Kérdésével forduljon bizalommal szakmai stábunkhoz, boltosainkhoz, használja a www.kerteszekaruhaza.com technológiáit,
finom hangolásra személyre, területre szabott kérdéseivel forduljon hozzánk.
Horinka Tamás: tápanyag-gazdálkodás
Knipf Róbert: tápanyag-gazdálkodás, növényvédelem
Knipf Róbert
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Kén szerepe a növények termesztésében
A növényi élet eszenciális, tehát létfontosságú pótolhatatlan ásványi tápeleme a kén, melyet nagyobb
mennyiségben a talajból vesznek fel a növények, de jelentős mennyiség pótolható levélen keresztül is.
Korábban a szén és olajtüzelés szennyezőanyagaként igen komoly mennyiség „trágyázta” a talajt, de a fűtés
átalakulásával, az ipari szennyezés megszűntetésével ez a természetes kénutánpótlás megszűnt. Intenzív
termesztésben a kén szakszerű pótlása a többi tápelemhez hasonlóan szükségessé vált és lombtrágyakénti
kijuttatása egyre jelentősebb.
A kén élettani szerepe
Felvett ásványi tápelemek mennyiségében a hatodik létfontosságú tápelem, melynek hiánya súlyos fejlődési zavarokat okoz
minden termesztett növénynél. Élettani szerepe építő elemként
és a szabályozásban is fontos. A növényi fehérjék építőeleme, az
aminosavakon, enzimeken kívül vitaminokban, a növények olajában, illóolajaiban is jelen van. Élettani folyamatokat szabályozó
hatása nagyon jelentős. Mint fehérje alkotó a zavartalan növekedésben van közvetlen szerepe.
A fehérjék típusától függően adott növényre jellemző a nitrogénhez viszonyított mennyisége. A gazdasági növényeknél a nitrogén felvétele tízszer nagyobb, tehát a nitrogén, kén arány 10:1,
de a kénigényes növényeknél sokkal nagyobb, 7:1 arányban van
szükség a kénre a nitrogénhez viszonyítva. Tehát a zavartalan
fejlődés, valamint a termés mennyisége és minősége szempontjából minden 7 kg nitrogén felvétele mellett legalább 1 kg felvehető kénre is szükség van a jó terméseredményhez.

mezőgazdasági növényeknek már nem elegendő, pótlás nélkül a
termesztés biztonságát veszélyezteti.

kén-trioxid tartalma is, mellyel a kötődés és minőségjavító
kezeléssel kijuttatható a szükséges kén utánpótlás is.

Kénforrás a levegőből Magyarországon 1980 és 2000-ben; kg/ha

Zöldségfélék vonatkozása
A zöldségnövények között kevés kiemelhetően kénigényes faj
található, a hagymafélék, káposztafélék kénigénye közismert. A
fehérjeszintézisben betöltött szerepe miatt a kénhiány könnyen a
növekedést lassító tényező lehet. Vizsgálat nélkül nehéz
észrevenni a gyengébb hiány jeleit, mert a növény általánosan
világosabb színe, a növekedés lassulása nem látványosan
jelentkeznek. Az általános sárgulás, a növény kissé felálló levelei
már súlyosabb hiány szintjét jelzik.
7,2 - 10,0
10,1 - 20,0
20,1 - 30,0
30,1 - 40,0
40,1 - 50,0
50,1 - 80,0

A létfontosságú tápelemek átlagosan felvett mennyisége; kg/ha

A növények igénye igen eltérő. A nagyobb mennyiségű olajt
termelő növények általában igényesebbek a kén mennyiségére. A
kertészeti növények között kénigény, illetve a hiányra érzékenység tekintetében kiemelhető a vöröshagyma, fejeskáposzta,
téli retek és zeller. A szántóföldi növények között elsősorban a
repce és napaforgó emelhető ki.
A kén élettani szerepének összefoglalása:
- fehérje és vitaminalkotó
- fehérje- és olajszintézist fokozó
- enzim- és olajalkotó
- fagytűrő képességet szabályozó
A tápanyag ellátásban az elemi kénként (S) ritkán használjuk,
leggyakrabban kén-trioxidban (SO3) és a kénvegyületekben
előforduló szulfátban (SO4) fejezünk ki.

A kén egyik forrása a talajban a szulfát alapú műtrágyák kísérőanyagaként juthat ki nagyobb mennyiségben (pl.: kálium-szulfát,
ammónium-szulfát). Szerves forrása a bedolgozott maradványok
és szerves trágyák. Intenzív termesztésben az ellátás harmóniája
miatt pótlására szükség van. A szulfátalapú kálium ellátással a
tenyészidőre elegendő felvehető mennyiség jut ki, ha azt használjuk. Zárt tápanyagrendszerben a többi tápelemhez hasonlóan
megfelelő mennyiséget kell biztosítani, hogy hiánya ne okozzon
zavarokat. A talaj kémhatását csökkenti, így lúgos talajon a
szulfát alapú trágyák és kén készítmények pH csökkentéssel is
javítják a gyökérközeg minőségét, a tápanyag felvételét.

A kén pótlása, tápanyagellátási összefüggések
Hosszú ideig sem a szabadföldi, sem hajtatási körülmények
között sem merült fel külön a kéntrágyázás szükségessége. A
szabadföldön az ipari szennyezés természetes utánpótlásával,
kertészeti termesztésben pedig a szulfát típusú műtrágyák kísérő
tápelemeként jelentős mennyiségben jutott a talajba. A talaj
kémhatását csökkenti, így lúgos talajon a szulfát alapú trágyák és
kén készítmények a pH csökkentéssel is javítják a gyökérközeg
minőségét, a tápanyagfelvételt.

Szántóföldi növénytermesztési vonatkozása
A szántóföldi növények fejlődésében is meghatározó tápelem a
kén. Meghatározója az olajos magvak minőségének, olajtermésének a napraforgóban és repcében is. Gyakori hiányszintjének oka a már többször említett természetes utánpótlás
kiesése mellett a szerves anyag visszapótlás alacsony mennyisége (gyakran még a szalma, szár is lekerül a területről). A klóros
műtrágyák rendszeres használata miatt sem kerül kén a technológiába. Ezért nőtt meg a lombon keresztül kijuttatható kén
készítmények jelentősége.
A Super S-450 magnéziumos kén lombtrágya 85 % SO3 kénnel
kiemelkedő pótlási lehetőséget nyújt.
Kérje eladóink, szaktanácsadóink segítségét, ha nem igazodik el
valamiben.
Horinka Tamás

Talaj összefüggések
Alaptrágyaként
A talajalkotó szilárd anyagok nagy mennyiségű erősen kötött
kenet tartalmaznak. Ásványosodásuk lassú, ezért a tápanyagként
hasznosuló kén nagyobb része a légkörből, szerves anyagokkal
és a műtrágyák hatóanyagaként talajba jutó mennyiségből
történik. Mezőgazdasági jelentőségű tápanyagként sokáig a
megfelelő forrás miatt nem szerepelt a tápanyagellátásban. A
természetes kén utánpótlás erősen visszaesett és a talajok kén
készletének csökkenése a kén utánpótlását is előtérbe hozta. A
nyugat-európai országok (15-ök) kén kibocsátása 1980 és 2000
között 87 %-kal csökkent a környezetvédelmi beruházások és
tüzelési szokások változásának következtében.
Magyarországon is hasonló volt a változás, melyet az ábrákon jól
láthatunk az 1980 és 2000 adatai alapján területi grafikonnal
szemléltetve. A mezőgazdasági termőterületekre korábban 25-50
kg/ha kén, egy természetes kéntrágyázásnak megfelelő mennyisége 7-10 kg/ha-ra csökkent 2000-re. Ez a mennyiség a

Főként kálium-szulfát és ilyen alapú komplex műtrágyák, mint
Rosafert komplexek szulfát hatóanyagával végezzük a
kéntrágyázást. Szerves forrása a bedolgozott maradványok,
szerves trágyák és zöldtrágyák. Szintén jelentős kénforrás a
talajjavítóként, mésztrágyaként használt gipsz. A pH csökkentés
céljából adott kén tápanyagot is szolgáltat.

Lombtrágyaként
A kertészeti termesztésben a komplex lombtrágyákkal, valamint a
keserűsó alkalmazásával folyamatosan jelen van a kén lombtrágyázás. Az erősödő kénhiányos problémák miatt a növénytermesztésben egyre nagyobb területen végezzük lombtrágyázással
a kén kiegészítését. A Super S-450 kénes lombtrágyázás hihetetlen magas kén tartalommal, 85% kén-trioxiddal (SO3) egyszeri
kezeléssel is jelentős mennyiség kijuttatását teszi lehetővé.
Ugyancsak jelentős a Scorpio bór-molibdén lombtrágya 34 %

Raktársöprési akció!
Az elmúlt évek alatt a belga Rosier gyár termékeit sikerült
maximálisan bevezetni, a termelők meg vannak vele elégedve. Ezért a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft vezetése úgy
döntött, hogy végrehajt egy portfólió tisztítást és a raktáron
lévő Ferticare műtrágyáktól a termelőknek kedvező áron
megszabadul.
zsákos
raklapos
Ferticare I 14-11-25+Me 25/1 13500 Ft/zsák 12665 Ft/zsák
Ferticare II 24-8-16+Me 25/1 12900 Ft/zsák 12077 FT/zsák
Ferticare III 10-05-26+Me 25/1 11800 Ft/zsák 11061 Ft/zsák
Az árak ÁFA-val együtt értendők.
Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

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

