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Datész közlemény
A Datész Zrt elkezdi az engedményezési szerződések
10%-os kifizetését a termelőknek.

A feudalizmus visszatérte, avagy a
király földet oszt

Sajtószabadság
vagy mégse?

Már az általános iskolában mindannyian megtanulhattuk, hogy
a feudalizmus lényege és kialakulása, hogy játszódott le. Az állam feje,
a király a legnagyobb földek tulajdonosa, élet és halál ura, ki
kénye-kedve szerint a hozzá hű alattvalóknak kisebb-nagyobb földterületeket, városokat és falvakat ajándékozott a hozzá hű embereknek. Ha kedve tartotta, akkor pedig a hűtlen előző földbirtokost
pedig meg is foszthatta tulajdonától, mely visszaszállt az államra, hogy
az új földosztásban, új gazdához kerüljön ismét. A föld jogilag a
földesúré, aminek legnagyobb részét állandó használatra az előzőleg
is ott élő jobbágyok kezére adja, kik ezért különböző szolgáltatásokkal
fizetnek terményben, pénzben, robotban, s volt ahol az első éjszaka
jogával is élt a földesúr. A földesúr a maga birtokán egyben a törvénykezés felett is rendelkezik, hiszen a jobbágyok felett törvényt ül, s
a földesúrnak mindig igaza van a jobbággyal szemben. A királyhoz
igazságért legfeljebb két földesúr egymás közti vitában fordult.

A „szabadról” a „részben szabad” kategóriába minősítette le a magyar
sajtó állapotát a Freedom House független civil szervezet a 2011-es
jelentésében, melyet 2012 május 1-én lehetett elérni. A civil szervezet
jelentésében rendkívül szokatlannak tartja, hogy egy „régóta szabad
ország” két év alatt ennyit essen vissza. 2010-ben még éppen benne
maradtunk a szabad sajtójú országok listájában Görögországgal,
Guyanával és Szamoával holtversenyben. 2011-ben további hat
pontos leminősítést hajtott végre Magyarország vonatkozásában és a
197 országot minősítő rendszerben a 78. helyre csúsztunk vissza
Bulgáriával azonos helyre, és ezzel átestünk a már csak „részben
szabad” kategóriába. A világ országai közül csak kettőben történt olyan
leminősítés melyben a szabadból valakit a részben szabadba soroltak
volna, rajtunk kívül Chilét. A legszabadabb sajtójú országok a
skandináv államok, míg a sereghajtók Üzbegisztán, Türkmenisztán és
Észak-Korea. Ebben a mezőnyben már csak a közepén helyezkedünk
el, miközben szinte az összes utólag csatlakozott EU tag megelőz
bennünket és a szabad sajtójú államok közé számítanak. A Freedom
House szerint az ok „Orbán Viktor konzervatív kormányának arra
irányuló, koncentrált törekvése, hogy megragadja a média jogi és
szabályozási kerete feletti ellenőrzést“. S nem vigasz számunkra, hogy
Olaszország (Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök és sajtómágnás) szintén Romániával együtt ugyanezen csoportba tartozik.
A kormány elfogultnak, politikai érdekeknek stb, stb minősítette a
jelentést.

S most térjünk át a mai Magyarországra, a teljesség igénye nélkül. Az
állami földterületekre pályázatot írtak ki, a meghirdetett célok alapján a
helyben lakó termelők részére, s külön előnyt jelentett ha állattenyésztéssel is foglalkozott a pályázó. Ángyán József volt vidékfejlesztési
államtitkár a FIDESZ frakció tagja a kialakult gyakorlatot tarthatatlannak nevezte, s mivel nem tudott ellene tenni, ezért tiltakozásul
lemondott, s nyilvánosságra hozott pár tényadatot. Nyolc befolyásos
érdekcsoport szerezte meg a Fejér megyében meghirdetett 5 ezer
ha-nyi földterület 87%-át a Nemzeti Földalap (NFA) pályázatán.
A további 21 nyertes pályázó 630 ha-nyi területen osztozott azaz
13%-on. S most egy kis konkrét érdekesség. A Fejér megyében
kiosztott földek 23,7%-át Mészáros Lőrinc és családja nyerte.
Mészáros Lőrinc a felcsúti polgármester és az Orbán Viktor által
alapított Puskás Ferenc Futballakadémia irányítója is. Érdekeltsége
valamint családtagjai érdekeltségén keresztül a Búzakalász 66 Kft
összesen 984 ha-nyi kajászói,váli és óbaraki földre nyert bérleti jogot.
Felesége további 94 ha-t, testvére pedig további 145 ha-t. A pályázat
egyik fő szabályát is ezzel áthágták, ami úgy szólt, hogy maximum
1200 ha, ők pedig ekkor már 1223 ha-nál tartottak, ami közben újabb
100 ha-ral gyarapodott. További nagy nyertes a felcsúti FIDESZ elnök
férje Flier János és családtagjai, ők 320 ha-t nyertek. De nyert itt
földterületet a Vidékfejlesztési Minisztérium földügyekért felelős államtitkárának a szomszédja is.

Csákvári Mg. Zrt.
A többi 21

ellenérdekelt maffiahálózat mindent vinni akar a földtől, az erőforrásoktól a támogatásokon át a piacokig (...) és magam, munkatársaim,
valamint az emberekkel közösen kidolgozott Nemzeti vidékstratégiánk
e zsákmányszerzés útjában álltunk“.
Kimutatások készültek, mely szerint a gazdák legfelső 1%-a rendelkezik a területalapú támogatások 40,5% felett.
A 2011-es Top 30 támogatott gazdaság cégeken keresztül, vagy közvetlenül néhány nagygazdához, befektetőhöz köthetőek. A céghálókat
visszabontva a K-Monitor azt állítja, hogy Csányi Sándor érdekeltségei
összességében 3,4 milliárd forintnyi agrártámogatást nyertek el, a
területi alapú támogatásokból pedig 943 millió forinttal részesedtek.
Nyerges Zsolt cégei több mint 3,7 milliárdnyi agrártámogatást könyvelhettek el, a területi alapú támogatásuk viszont csak 823 millió volt.
Leisztinger cégei 2,7 milliárdos támogatást kaptak, a területi alapú
támogatásuk pedig 670 millió volt.
Tehát a föld mégiscsak jó üzlet, főleg ha sok van belőle, s nem a termelésből akar valaki megélni, hanem csak a különböző támogatásokra
hajt, s azt biztosan meg is szerzi.
Karácsony Gergely az LMP-s képviselő Orbán Viktorhoz intézett
interpretációjában a földosztásról és az oligarcha befolyásról kérdezte
a miniszterelnököt, mert szerinte napnál világosabb, hogy Simicska
Lajos a Közgép tulajdonosa – Orbán Viktor egyetemi évei alatt iskola
és szobatársa, az első Orbán kormány alatt az APEH elnöke – 300
milliárd Ft-os állami megrendelése messze aránytalan a többi
vállalkozással szemben, hiszen ez 50%. S Simicska Lajos egyik
cégének székhely áthelyezésével beszáll a föld bizniszbe is. Orbán
Viktor válaszában kifejtette, hogy a NEMZETI EGYÜTTMÜKÖDÉS
RENDSZERÉBEN OLIGARCHÁK PEDIG NINCSENNEK. Simicska
Lajos pedig az állítással ellenkezőleg nem köthető a FIDESZ-hez.
A JOBBIK javaslatára felvetődött egy oligarcha bizottság felállításának
lehetősége, s a Jobbik kezdeményezéséhez több MSZP-s is aláírt, így
kerülhetett a „Tisztelt Ház” elé, de mily érdekes a FIDESZ nem
támogatta a kezdeményezést, hiszen akkor a szennyes egy része
kiborításra kerülhetett volna.
A botrányt Ángyán József professzor úr robbantotta igazán ki, a
FIDESZ frakció tagja, volt vidékfejlesztési államtitkár. Talpig jobb oldali,
és talpig becsületes ember, kinek még vannak elvei, aki a jövőben is a
tükörbe szeretne nézni. Kár, hogy politikusaink közül csak keveseknek
vannak hasonló ambíciói.

Aztán 2012 május 10-én a kormány beterjesztette a médiatörvény
módosítását, s indoklásában ugyan az Alkotmánybíróság 2011 decemberi határozatával indokolja, melyben több ponton is megsemmisítette
a médiatörvényt, mégis egy washingtoni szervezet bírálata és az
előttünk álló IMF hitel megállapodás kellet a törvénymódosításhoz. S a
közmédia valahogy a kormány médiatörvényt lazító intézkedéseiről
elfeledkezett beszámolni.
A dátumokat összevetve 2012 május 1 Freedom House jelentés
2012 május 10 törvénymódosítási indítvány
Véletlen egybeesés, szabadságharc feladása, vagy minden ellenkező
érvvel szemben nagyon kell az IMF pénz. Mindenki eldöntheti.
Aztán a törvénymódosítás módosítása egyéni képviselői indítvánnyal,
majd visszavonása, s új FIDESZ-es képviselő újbóli beterjesztése,
mely a Klubrádiót teljesen kiszolgáltatja a Médiahatóságnak, megnyert
bírósági ítélet ellenére is. Jó lenne ha az irány legalább nem változta 10
naponként.
Knipf Róbert
főszerkesztő

Knipf Róbert
főszerkesztő

Tóth
Nagy
Tiborcz
Jármy + Zsár
Kiss
Filerék

Mészárosék

S az eset nem csak Fejér megyére igaz. Bács-Kiskunban van aki
vélhetően azért nyert a pályázaton az állattartó teleppel szemben, mert
a felcsúti Futballakadémia tüzelőanyag pellet beszállítója, vagy a
Bükki Nemzeti Park területén is a kiírt, majd visszavont pályázat után,
– közben egy Nemzeti Park igazgatói leváltást követően –, 24 éves
műköröm építő nyert pályázatot. A pályázatok titkosak, s az elbírálásnál a meglévő objektív szempontokat a szubjektív pontokkal felül
lehet írni. Azaz az NYER, akit a jelenlegi hatalom nyertesként szeretne
látni.
Ángyán József február végén zöldszervezeteknek írt levelében kifejtette: „a társadalom túlnyomó többsége által támogatott programmal
szemben mohó, zsákmányszerző gazdasági érdekcsoportok,
maffiacsaládok, spekuláns nagytőkés oligarchák és volt tsz-eket,
állami gazdaságokat a többiek elől elprivatizáló nagybirtokos
zöldbárók koalíciója jött létre“, illetve, hogy „az évtizedek alatt kialakult,

Akció!
A péti Nitrogénművek Rt is meghallotta az idők szavát, s rájött, hogy
a vártnál kevesebb műtrágyát fog eladni, ha ilyen magasan tartja a
hazai nitrogén műtrágyák árát, ezért csökkentést hajtott végre.
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban folyamatosan követjük
a piaci árakat így 2012 május 20-tól érvényes áraink:
Ammónium-nitrát 34%-os zsákos
Pétisó 27% zsákos

11 950 Ft/100 kg
10 750 Ft/100 kg

Magyar gyártmány, az árak az Áfát tartalmazzák.
az árak folyamatosan változnak

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879
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Korai fóliás burgonya termesztése Rosier technológiával
A 2012-es évet Lippai László balástyai termelő az általunk javasolt
technológia alapján végezte az elejétől kezdve 6-os hideghajtatásos
fóliák alatt. (Enyhe fagykárokkal)
Alaptrágyaként vetés előtt a Rosafert 5-12-24+3MgO+teljes mikroelem soros melegen granulált tápanyagát folyamatosan leadó
műtrágyát alkalmazta 5dkg/m2 mennyiségben.
Jótékony hatása már a kezdeti kötéseknél is megmutatkozott.

megerősödésére, hiszen lombozat nélkül nincs raktározás. A kötést
követően a lomb és gumó együttes növekedésének serkentésére, s
a mielőbbi szedhetőség elősegítésére bevetésre került a Rosier gyár
100%-ban vízoldható műtrágyái közül a Rosasol 12-6-36 + 2MgO +
teljes mikroelem soros műtrágyája lombtrágyaként 0,3%-os töménységben gyakorlatilag naponta alkalmazva. A teljes tenyészidőt
sikerült lerövidíteni, így magasabb áron lett a termés értékesítve. A
magasabb kötésszám (20db fölötti étkezési méret/tő), a megközelítőleg egyenletes étkezési méret, az elenyésző parázs krumpli mind
együttesen fokozta a jövedelmezőséget. Két tő lett felszedve a
betakarítás megkezdését követő napon a fotózás kedvéért, a
következő ágyba beállva, de az eredmények azt mutatták, hogy
megegyezik az eddig felszedett teljes ágy eredményeivel.

S, hogy mért írtam le mindezeket. Öröm volt látni az eredményt,
öröm volt együtt örülni a termelővel az Ő és egy kicsit a mi
sikerünknek is. Kívánom minden kedves olvasónknak, hogy minél
többet sikerüljön együtt örülnünk.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
Forduljon hozzánk bizalommal személyesen vagy
telefonon: 30/515-6077

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 összes Ferticare műtrágyáktól a termelőknek kedvező
áron megszabadul.
például:
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

A növekedés során az öntözés hatására a magnézium enyhén
kimosódott, mivel a magnézium homokon igen könnyen kimosódik,
második-harmadik legkönnyebben kimosódó tápelem a kalciummal
holtversenyben. Ezért pótlása szükségessé vált. Erre Lippai úr a
Zöld levél nevű lombtrágyánkat alkalmazta 40 ml/10liter víz
dózisban, permetezve, mely a növény számára szinte azonnal
felvehető, valamint amikor a növényvédelmi hatást is fontos volt, s a
magnézium pótlás is, akkor a Fosfitex Mg-t, 30ml/10liter víz
dózisban. A lombvédelmet különböző rezes tartalmú felszívódó
gombaölő szerekkel oldotta meg. A kezdeti fejlődés elősegítésére
1dkg/m2 34%-os ammónium-nitrát került kiszórásra a lomb mielőbbi

Az árak ÁFA-val együtt értendők.
Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kupon AKCIÓ!!!
Uniós támogatásból új digitális nyomdagép
beszerzése a Móraagro Kft-nél.
A Móraagro Kft 5 960 000 forint uniós támogatást nyert az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában az Új
Széchenyi Terv keretében. A 14 millió 900 ezer forint összköltségvetésű beruházás hozzájárul a munkahelyek megtartásához és munkahelyteremtéshez is.

A Móraagro Kft 1996-ban alakult és a műtrágya és növényvédő szer
kereskedelem mellett a kezdetektől foglalkozik műtrágya és növényvédő szer kiszerelésével is. A digitális nyomdagép beszerzésével a
kiszerelési tevékenységünk sokkal rugalmasabb lesz, gyorsabban,
jobb minőségben tudjunk a piac igényeit kielégíteni. Javul a cég versenyképessége.
A beruházással 9 munkahelyet tudunk megtartani és további 1 újat
létrehozni.
A cégről és a feljesztésről bővebb információt a www.moraagro.com
oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Név/cím: Knipf Róbert; 6782 Mórahalom, V.körzet 85.
Telefon/fax: 62 580-316, 62 580-317
Email: office@moraagro.com

5%

Tisztelt Vásárlónk!

kedvezmény

Ha elmúlt már ötven éves, mint én, akkor emlékezhet az elmúlt
rendszer egyik „reklámjára”.
„Ha meg volt elégedve, mondja el mindenkinek!
Ha nem, akkor csak Nekem!”
Valahogy így hangzott a 70-es évek gyakori szlogenje. Nos a 70-es éveket ugyan nem tudjuk
visszahozni, de szellemének egy részét igen.
Ha meg van elégedve boltunkkal, termékünkkel, akkor mondja el mindenkinek, s a vásárlásnál
kapott kupont, kuponokat adja oda ismerőseinek, barátainak.
Mért jó ez ismerősének, barátjának?
Mert a kupon beváltása azonnali 5%-ot ér neki!
Mért jó ez Önnek? Először is segít nekünk. De a viccet félre téve.
Barátja, ismerőse vásárlása értékéig s annak kedvezményével azonos mértékű kedvezményre
jogosítja Önt is.
Azaz, ha a barátja, az Öntől kapott kupon beváltásakor vásárol 100 ezer Ft értékben, és ezért Ő
kapott 5%, azaz 5 ezer Ft azonnali kedvezményt, akkor Ön a legközelebbi vásárlásánál szintén kap
5%, maximum 5 ezer Ft-ig érvényes kedvezményt. S hogy ez Önnek még jobban megérje, ezért Ön
nem egy, hanem mindjárt 3 kupont is kap. Tehát, ha mindhárman visszahozzák a kupont, akkor Ön
természetesen mindhármuk vásárlása után jogosult vásárlásuk értékének 5 %-os kedvezményére.
A kupon nem érvényes a szántóföldi műtrágyákra, és a TVK
fóliákra. Minden egyéb termékre igen.
Nem jogosult a kupon kedvezményre a vásárló maga, azaz
saját magának nem gyűjthet kuponokat, illetve a vele
azonos címen lakó más természetes vagy jogi személy.
A kupon felhasználható a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft
bármely boltjában 2012 december 31-ig.

kedvezmény

Ajánló neve:
Ajánló címe:

Ajánló telefonszáma:
Ajánló e-mail címe:
Kupon számlaszáma:

/

2

0

1

2

Ajánló vevő kódja:
Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.

Móraagro Kft.
Cím: 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth utca 66.
Tel.: 06 62 580 316
E-mail: office@moraagro.com
Web: www.moraagro.com

5%

AJÁNLÓ KUPON

A projektek Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Tisztelettel: Knipf Róbert
ügyvezető

Mórahalom: (62) 580 317

Zákányszék: (62) 290 521

Kistelek: (62) 257 879

Hozzánk érdemes betérni

3. oldal

Lombtrágyázás
Tények, tévhitek és fontos
szakmai információk
A lombtrágyázás ismerete, alkalmazása csaknem egyidős a növények tápanyagellátásának általános ismeretével, tehát már az
1800-as évek végétől találkozhatunk vele a szakirodalomban.
Mégis sokszor részleteiben ismeretlen, rosszul alkalmazott, vagy
éppen csodatételre alkalmasnak gondolják. A számos tévhit
alapja lehet sok megalapozatlan információ, kezelési eredményről szóló hiteltelen reklám, mely a lombtrágyázás valós szakmai
megítélését nagyon zavarja. Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

A tápanyag föld feletti növényrészekbe jutása
Az első felismerések, hogy lombon keresztül is hatékonyak egyes
tápelemek, még az 1800-as évek végéről származnak. Jóval később
állapították meg, hogy a zöld növényi részeken, és elsősorban a
legnagyobb felületű lombon hogyan jut be víz és tápanyag, illetve
milyen élettani folyamatokkal hasznosulnak az így felvett elemek. Az
természetes, hogy lényeges különbség van a tápanyagfelvételben
meghatározó gyökéren és lombon keresztül, hiszen a szöveti felépítés teljesen más.
A lombtrágyák felvételének specialitásai:
- tápelemek és egyéb aktív hatóanyagok is felvehetők, bejutnak a
növénybe
- nagyon gyorsan történik, a tápanyag és egyéb hatóanyag egy
része néhány perc alatt a növényi szövetekbe kerül
- a felvétel kedvezőbb alacsonyabb kémhatásnál (5,5-6,5 pH)
- a tápoldatként szokásos tápanyag töménység akár tízszerese is
alkalmazható
- a felvehető tápanyag mennyisége korlátozott, de a mezo és
mikroelemeket illetően már jelentős
- minden működő zöld növényi rész képes felvételre, legaktívabbak
a fiatal részek
A lombtrágya levélbe jutásának legkézenfekvőbb útja a légzőnyílásokon lenne. Ezzel szemben szakirodalmi adatok szerint a nyitott
légzőnyílásokon viszonylag kis mennyiség képes a levelekbe, szövetekhez jutni. Ugyanakkor a védőrétegen, kutikulán és bőrszöveten
keresztül jelentős tápanyag mennyiség kerül a levélbe, illetve zöld
növényi részekbe (ábra).
lombtrágya

bőrszöveti sejtek

légzőnyílás

A lombtrágya „felvétele”, levélbe jutása

A felvétel sebessége általában gyors, de a különböző tápelemformák, lombtrágya készítmények között is nagy különbségek vannak.
Egyes tápelemek egy része már néhány perc alatt bejut a szövetekhez és folyamatosan aktív a felvétel a nedves állapotban. A
nedvesség hosszabb időtartama lombtrágyázás esetén kedvezőbb.
Tehát a nagyobb lé mennyiség és kisebb párolgású permetezési
időpontválasztás indokolt. Az esetleg felületen maradó anyag sem
vész el, mert a párával, beszívott nedvességgel a felvétel lelassulva,
de tulajdonképpen folyamatos marad. Néhány órával a kezelés utáni
erős záporral már alig, vagy semmi veszteség nem történik.
A viaszos védőréteg (kutikula) áteresztő képessége adott növényre
és annak adott fejlődési időszakára a környezeti tényezőktől függően
is jellemző. Vékonyabb és jobb áteresztő képességű általában a
levélfonák, valamint a fiatalabb növényi részek védőrétege, ezért a
lombtrágya kezelés hatékonysága is itt a legjobb, mint a növényvédelemnél. Tartósan borús, csapadékos időben szintén vékonyabb
a kutikula. A növényi rész öregedése, az aszályos körülmények, és
tartósan erős besugárzás a védőréteg vastagodását, rosszabb
átjárhatóságát jelenti (ábra).
Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes lombtrágyák,
mint növényvédő szerek is, a vékonyabb védőrétegű növényeken
könnyebben okozhatnak perzselési kárt. Ezt a kockázatot a lombtrágya töménységének csökkentésével, illetve a kezelés időpontjának, körülményinek jó megválasztásával kerüljük el.

A lombtrágyázás élettani jelentősége; tápanyag és
biológiailag aktív hatás
A lombtrágyázás jelentősége összetett hatásában rejlik. A pusztán
tápelemek pótlásán túl esetenként sokkal fontosabb az élettani
serkentő hatása. Főként előtérbe kerül ez az új típusú biológiailag
aktív hatóanyagok alkalmazásával.
A tápelemek mozgása a szövetekben nem egyforma. Legmozgékonyabbak a kálium (K), kén (S), foszforsav (P), de alig mozdul a
kalcium (Ca) és magnézium (Mg). Más elemek (N, Fe, stb.) mozgási

sebességben ezek között helyezhetők el. A mozgás sebességére
jellemző, hogy például a foszfor egy óra alatt paradicsomban 8-10
cm-t vándorolt, és 6 óra után a terméseket nevelő növény minden
föld feletti részébe eljutott. 48 óra alatt pedig a teljes növényben, a
földalatti részekben is megjelent a lombra juttatott tápanyag.
A magnézium és mikroelemek kisebb mozgékonysága nem jelent
hátrányt, hiszen hatásukat közvetlenül a levélben fejtik ki, azonnal
bekapcsolódnak az életfolyamatokba. A kalcium esetében ezt nem
mondhatjuk egyértelműen.
Amiért mégis érdemes a Ca lombtrágyást alkalmazni, a levelek
közvetlen ellátásából adódó kisebb elvonása a terméstől. Paprika
leveleiben kötődik például az összes felvett Ca 60 %-a, míg a
legérzékenyebb kis termésben mindössze 3 %. Ennek a hiánya
pedig a csúcsrothadással a termés értéktelenségét okozza. Az
almánál a levelében száraz anyagra vetítve 1,4 % a Ca tartalom, a
termésben pedig mindössze 0,1 %.
A tápanyag mennyisége adott kultúra tápanyagszükségletéhez
viszonyítva kicsi, hiszen az átlagos összesen felvett 500 kg/ha
hatóanyaghoz viszonyítva a legintenzívebb lombtrágyázással sem
juttatható ki ennek csak huszad része, tehát 25 kg/ha. Ennek a
mennyiségnek azonban minden tápelemet illetően kiemelhető az
élettani jelentősége. A makro tápelemeket illetően, N, P, K, Ca, S,
Mg, az azonnali ellátás élettani hatása emelhető ki. A mikroelemeket
értékelve az azonnali hatáson túl a tényleges mennyiség is jelentős
lehet, hiszen ezekből csak néhány dekagrammra van szükség
hektáronként.
Ennek megfelelően a speciális lombtrágyák hatóanyag tartalma sem
általános.

Milyen a megfelelő lombtrágya, hogyan
válasszunk célirányosan
A lombtrágyázás kezdetben az általánosan alkalmazott tápanyagokkal
történt. A vizsgálatokkal szerzett ismeretek, a műtrágya fejlesztések
eredményei biztonságosabban alkalmazható, hatékony lombtrágyák
gyártását, alkalmazási lehetőségeit hozták.
Csak a permetlékészítés, valamint a tápanyagfelvételnek is megfelelő készítmények használhatók a technológiában akadályok nélkül.
A tápelemek formái meghatározzák, befolyásolják az oldhatóságot,
felvehetőséget és keverhetőséget is. Ezért célszerű lombtrágyázásra
lombtrágyát használni. Melyben a nitrogén karbamid túlsúlyos, a
foszfor teljesen vízoldható, a mikroelemek kelát formában vannak.
Az alacsony só index a perzselésveszély csökkentése miatt, a
megfelelő kémhatás, pH pedig a felvétel aktivitása miatt fontos.
A levélen keresztül történő felvétel és tápanyagellátás alapvető
követelményei:
- vízben oldható tápelemekkel történjen,
- lehetőleg elektrolit legyen, vagyis ionos oldatot képezzen,
- minden tápeleme legyen felhasználható a növény számára,
- ne képezzen oldhatatlan, felvehetetlen vegyületeket,
- lehetőleg legyen higroszkópos, tehát a levegőből minél több vizet
kössön meg,
- így később is felvehető legyen
- ne legyen szélsőséges kémhatású, a perzselés veszélye
minimális legyen.
Lombtrágya választás alapvető szempontjai általános kodíció
javítására:
- általában a kondíció javítására általános komplett mikroelemes
lombtrágyát válaszunk
- palántanevelésnél és kiültetés után foszforban gazdag komplett
összetétel javasolt
- növekedési időszakban nitrogén túlsúlyos mikroelemes komplett
megfelelő
- érési időszakban kálium túlsúlyos összetétel javasolt
A komplett Rosasol lombtrágyák speciálisan ennek a megoldására
készültek.
Kiemelt célra történő választás lehetőségei, szempontjai:
- starter lombtrágya emelt foszfor és cink tartalommal
- növekedés serkentése emelt nitrogénes lombtrágya magnézium,
vas és egyéb mikroelem tartalommal
- kalciumhiány kezelésére, megelőzésére kalcium alapú lombtrágya
- kötődés javítására magas bórtartalmú műtrágya
- sárgulás megelőzésére magnézium, vagy emelt mikroelem
tartalmú lombtrágya
- mikroelem hiányok megelőzésére mikroelem komplex
A Rosaliq lombtrágya oldatok, valamint a Fosfitex lombtrágya
család ilyen kiemelt célra felhasználható összetételeket tartalmaz. A
www.kerteszekaruhaza.com referenciák részében több kezelésről
található konkrét leírás.

A lombtrágyázás gyakorlati alkalmazásának kérdései
A szántóföldi és kertészeti gyakorlatban egyre több és pontosabb
eredmény alapján vált népszerűvé a lombtrágyázás. Alapja tehát az
a felismerés, hogy a lombozat képes vizet és oldott anyagokat,
tápelemeket felvenni és hasznosítani. Mára a tápelemek lombon
keresztüli ellátásán túl a növény életfolyamatainak szabályozása, a
bioaktív anyagok lombon keresztüli felvétele is előtérbe került.
A lombtrágyázás hatása összetett. Éppen ez a sokoldalú hatás
magyarázza azt, hogy a lombtrágyázás minden technológiában és
körülmény mellet is eredményes és hatékony lehet.

A lombtrágyázás alkalmazásának kiemelhető fázisai:
Starter helyzetben: amikor a gyökérműködés még korlátozott, vagy
kiültetés után nincs gyökértömeg. A lombon felvett tápelemek ekkor
élettani serkentéssel is kedvezően hatnak a gyorsabb fejlődésre,
koraiságra.
Növekedés serkentésére: az azonnali tápanyagellátás a stressz
helyzetben óriási segítség lehet a mielőbbi regenerálódásban.
Kalcium pótlásában:
A tápelemek lombon történő pótlásának jellemzői, hatásai:
- gyors tápelem pótlás és hiány megelőzés a kritikus időszakokban,
a tápelemek a beépítés helyére kerülésével,
- nincs a talajban jellemző veszteség és felvételi probléma, hatása
csapadéktól független,
- talajprobléma esetén (pH, szárazság, légköri aszály, stb.) szinte
az egyetlen gyors megoldást jelenti,
- gyakran az egyetlen pótlási lehetőség a tenyészidőszakban,
- stressz tűrés fokozása, általános kondíció és ellenálló képesség
javítása,
- anyagcsere serkentéssel többlet hatékonyság, emelkedő
tápanyag felvétel a talajból (200-400 %)
- termés mennyiségének és minőségének javítása, az
életfolyamatok szabályozása,
- komplett tápanyag kiegészítési lehetőség a mikroelemes
komplexekkel.
A lombtrágyázás technológiába illesztés jellemzői, előnyei:
- növényvédelemmel együtt, minimális többletmunkával végezhető
el a tápanyag kijuttatása
- a növény fejlettségének, igénynek megfelelően válaszható
műtrágya összetétel
- a kritikus időszakban, mint kiültetés, erős időjárási stressz,
átmeneti tápanyag ellátásra is alkalmazható
Elsősorban a mikroelemek, de a makroelemek közül is minden létfontosságú elem (N, K, Ca, S és Mg) lombtrágyázással jól pótolható.
Természetesen ezek felvétele eltér a gyökéren történőtől, ezért a
lombtrágyák ma már specializáltak, a lombon, zöld részeken legjobban felvehető tápelem formákat tartalmazzák.
Csak kiegészíti a gyökéren történő tápanyagellátást, nem pótolja,
mennyiségi igény miatt nem is pótolhatja a szükségletet. De a mikroelemek esetében a teljes szükséglet nagyobb része is kijuttatható
lombtrágyaként, jelentőségük ezért emelkedik ki a lombtrágyázásnál. A
makro elemekből szükséges mennyiség töredékét jelenti, amit lombon
a legintenzívebb kezeléssel is ki tudunk juttatni. Ennek a viszonylag kis
mennyiségnek viszont sokszoros lehet az élettani hatása. Mikroelemekből viszont már sokkal nagyobb a kijuttatható mennyiség aránya,
ezért jelentősebb ezek szerepe a pótlás szempontjából.
A lombtrágya töménysége fontos gyakorlati kérdés:
Az alkalmazott tápoldat legjelentősebb különbsége a gyökérkezelésnél
alkalmazottal szemben a magasabb töménység. A hagyományosan
lombtrágyázásra is használt mono és komplex műtrágyákat is 0,3-0,5 %
töménységben használtuk. A korszerű speciális fejlesztésű lombtrágyák
klórmentes, alacsony só indexűek, a javasolt felhasználási töménység
pedig 0,5-1,5% is lehet. Ha talajon a tápoldatozásában általános 0,10,15 % töménységet vesszük, a lombon akár a tízszeres koncentráció is
normális lehet. Gyökérre ilyen koncentráció nem juttatható ki.
A lombon történő tápanyag felvétel további sajátossága, hogy alacsony
kémhatás kedvezőbb a tápelemek szövetekbe jutásához, ezért a lombtrágya pH 5,5-6,5 között optimális, de a növények érzékenységét
vegyük figyelembe.
A lombtrágyázás gyakorisága legalább 7-14 nap, legfeljebb 5-6 nap.
Az általában 10-14 napos, intenzív termesztésben 7-10 napos
gyakoriság, a folyamatosság, a felvehető és felvett viszonylag kis
mennyiség miatt indokolt. Kivitelezése a növénydelemhez ebben a
ciklusokban jól kapcsolható. A legfeljebb 5-6 nap a kijuttatott
hatóanyag feldolgozásának korlátozottsága miatt indokolt és a sűrű
kijuttatás a perzselési veszélyt is növeli.
Lombtrágyázásnak minden olyan esetben jelentősége van, amikor a
tápanyagfelvétel gátolt, a külső körülmények kedvezőtlenek. Szinte
hatástalan a tápanyag lombtrágyázás optimális körülmények között,
de nem fölösleges. Szántóföldi körülmények között, ahol a tápanyagfelvételt befolyásoló tényezők erősen változóak, a tápanyag szolgáltatása nem kiegyensúlyozott annyira, mint hajtatásban, szükséges a
lombtrágyázás. Hajtatásban, folyamatos, komplex tápoldatos ellátásnál, szabályozott körülmények között lehet felesleges a lombtrágyák használata.
Inkább csak kiegészítő, egy-egy tápelem célzott kijuttatása indokolt
kezdődő hiánytünetek, vizsgálati eredményekkel jelzett hiányok
megszüntetésére (Fe, Mg, mikroelemek), illetve Ca feltöltés (hajtatott
növények, téli alma, stb.), vagy például virágzás előtt, és virágzáskor
B és P trágyázás a kötődés elősegítésére. A bioaktív lombkezelés
viszont soha nem felesleges!
A lombtrágyázás körülményei a töménységet, a kezelés elvégezhetőségét is befolyásolhatják. Feltétlenül figyelemmel kell lenni a
klíma körülményekre is. A legfontosabb szempontokat, illetve a
hőmérséklet és páratartalomra vonatkozó javaslatokat be kell tartani.
A lombtrágyázás jobb hatékonyságának szempontjai:
A lombtrágyázás szakszerű kivitelezésével sokat javíthatunk a
kezelések hatékonyságán:
- a lombtrágya minél nagyobb felületen érintkezzen a növénnyel,
megfelelő cseppméretű és lé mennyiségű kezeléssel,
- a jobb felvétel miatt a fiatalabb levelek és a levélfonák is legyenek
célzottak,
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- a növény természetes igényének megfelelő lombtrágya összetétel

kedvezően hat az anyagcsere folyamatokra,
- a nitrogén elsősorban a leghatékonyabb karbamid formában legyen,
- megfelelő magas koncentráció, higroszkópos, és jól tapadó anyag
használata hosszabb idejű felvétellel javítja a hatékonyságot,
- szakértők szerint só keverékek, eltérő vegyértékű ionos oldatait
alkalmazzuk, melyek hatékonyabbak és kisebb a perzselési veszélyük is, mint a kelátoknak (a műtrágyagyártás biztonsága miatt
azonban a mikroelemeket többségében kelátként alkalmazzuk)
- a kémhatás inkább savanyú legyen, mert a szélsőségesen alacsony 5 pH még nem károsít, viszont a 8 pH már ártalmas lehet
- a koncentráció növelése helyett a gyakoriságot célszerű fokozni, a
szakszerűség határán belül 5-7 naposra, ami élettanilag is
kedvezőbb.
A növények levelei eltérően reagálnak a kémhatás viszonyokra.
A lombtrágya megválasztása, és annak töménységénél az érzékenyebb kétszikűek esetén kell jobban figyelni.
Általános javaslatok, szabályok és jellemzők a lombtrágyázás
kivitelezésekor:
- 7-10 naponként célszerű elvégezni az aktuális növényvédelmi
kezeléssel együtt,
- súlyosabb hiány gyógyítására, megelőzésre a kezeléseket
célszerű 5 naposra sűríteni,
- permetként juttatjuk ki, felvétele hatékonyabb a fiatalabb részeken
és a levelek fonákán
- 0,3-1,5 %-os töménység, a lomb és növény kora, érzékenysége, a
hőmérséklet, besugárzás és páratartalom, stb. szerint,
- nagyobb lé mennyiség , 500-2000 l/ha, a lassabb beszáradás
miatt kedvezőbb a felvételhez,
- közepes, vagy nagyobb cseppméret a kedvezőbb a felvételkor,
- a fiatal, eső után fejlődő, vagy hajtatott, növényeknél általában
alacsonyabb töménységet használjunk (0,3-0,7 %)
- idősebb állományban, napsütéses periódusban, korábban
lombtrágyázott állományban, illetve ültetvényekben magasabb
töménységet használhatunk (0,7-1,5 %)
- erős besugárzásnál, 22 C feletti magas hőmérsékletű, alacsony
páratartalmú időben ne lombtrágyázzunk,
- növényvédelemmel együtt keverési próba elvégzésével alkalmazható,
- a permetléhez mindig hígítva és utoljára keverjük be a Rosier
lombtrágyákat
Speciális lombtrágya kezelések:
A lombtrágya fejlesztésekben jelentős irányt képvisel a biológiailag
hatékony, természetes eredetű, és sokszor természetes formában
alkalmazott anyagok alkalmazása. A lombtrágyázás azonnali, és
élettanilag jelentős hatását erősítik az átfogó hatású biostimuláns

alapanyagok. Az aminosavak, egyéb aktív szerves anyagok mellett a
bioaktív foszfit foszforforma terjedése is jelentős. A fertőzésekkel
szembeni és általános ellenálló képességet javító foszfit a Fosfitex
lombtrágyák alapanyaga.
A korszerű, speciális összetételű lomtrágyákkal lehetőség van
célirányos kezelések elvégzésére:
- Gyökérképződés , gyökér regenerálódás és virágzás serkentése:
Gyökér, Fosfitex Zn/Mn
- Mikroelem pótlás, hajtás, termésnövelés: fiatal növényeknél és
intenzív hajtás-lomb és termés, valamint gyümölcsnövekedéshez,
a kiültetéstől folyamatosan 3-4 kezelés Rosasol 30-10-10,
Rosasol 23-7-23
- Általános kondicionálás: általában a gyökeresedés után
megnövekedett lombozat 2-3-szori kezelésével, a növény
immunrendszerének, a fitoalexinek termelésének serkentésére,
Fosfitex FR 0-30-20.
- Kalciumhiány megelőzésére: gyökeresedés után 3-4 kezelés,
Fosfitex 0-14-0 Ca és 0-14-0 B/Ca, Rosatop Ca teljes mikroelem
sorral.
- Kötődés javítására: a virágzás kezdetekor és a teljes virágzásban
a kalciumhiány megelőzésével együtt végzett kezelésekkel,
Fosfitex 0-14-0 B Ca, Rheobor, valamint Scorpio
- Minőségjavítás, érésgyorsítás: a termés minőségét, a növény
ellenállóságát javító, éréskezdettől az érést élettanilag gyorsító
kálium túlsúlyos kezelések, Rosasol 11-14-28, vagy Rosasol 3-5-40.
A speciális lombtrágya kezelések lényege a fokozott élettani hatás
elérése a tápelem hiányok kezelésében, illetve fokozott veszélyű
hiány megelőzésében. Részben az adott hatóanyag, hatóanyagok
túlsúlyával, részben az alkalmazott egyéb bioaktív komponensekkel.
A lombtrágya kezelések folyamatossága az általános részben
indokoltak szerint a speciális kezeléseknél még nyomatékosabb
szempont. A mikroelemek és a biostimuláns elemeknél is sokkal
eredményesebb a sűrűbb kisebb adagú kezelés, mint az esetleg
kockázat nélkül kijuttatható egyszeri nagyadag kijuttatása.
A biológiailag aktív kezeléseknél a növényvédelmi kezelések
logikájához hasonlóan a védettségi szint fenntartása a cél, ezért, és
az előbb említettek miatt a kezeléseket általában egy fejlődési
ciklusban ismételve kell elvégezni.
Segítségért keresse boltjainkat, szaktanácsadóinkat és a
www.kerteszekaruhaza.com weblapon részletes technológiáinkat,
termékismertetőinket, referenciáinkat!
Horinka Tamás (szakmai vezető)

Burgonyavész ellen,
szinte ingyen!
A cimoxanil hatóanyag 1977 óta hatékony eszköz, a burgonyavész, paradicsom fitoftóra, szőlő-és hagymaperonoszpóra elleni
védekezésben.
A cimoxanil – megelőző és egyben gyógyító hatású.
A cimoxanil hatóanyag eddig önállóan nem volt hozzáférhető a
termelők számára. De most már Magyaroszágon is kapható az
Európa-szerte ismert szólo cimoxanil hatóanyagot tartalmazó
készítmény:

A

!!!

A CYMBAL 45 WG-ben az önálló cimoxanil forma nagy rugalmasságot biztosít a termelők számára a kombinációk szempontjából –
azaz a termelő az aktuális körülmények alapján (időjárás, fertőző
nyomás, …) dönthet a megfelelő partner választásáról. (Pl. ha a
termelő úgy látja, hogy már késő a preventív gombaölő szernek
alkalmazására, a tankmix kombináció a CYMBAL 45 WG-vel megfelelő hatást biztosíthat még ebben az esetben is).
A CYMBAL 45WG egy lokálszisztemikus készítmény, célszerű
kontakt készítményekkel kombinálni pl.: rézoxiklorid, rézszulfát,
mankoceb…stb.
A CYMBAL 45WG vízoldható granulátum-felhasználóbarát formuláció.
A CYMBAL 45WG dózisa a burgonyában 0,25 kg/ha, amit 400-600
l/ha permetlében célszerű kijuttatni.
A CYMBAL 45WG élelmezési várakozási idejében rendeltetésszerű
használata esetén nincs korlátozás.
A CYMBAL 45WG-t egy tenyészidőben maximum 3 alkalommal
használjuk, minimum 7 napos időközzel, utolsó kezelés időpontja
pedig gumónövekedés kezdetén van.
A CYMBAL 45WG-vel kapcsolatos egyéb kérdéseivel forduljon
hozzánk bizalommal:
Németh Tamás - Fejlesztési és marketing vezető: +36306515920
Kiss Dániel - Kelet Magyarország: +36308571789
Horváth Péter - Közép Magyarország: +36308559392
Rizsányi István - Dél-Dunántúl: +36302377581
Engedélyokirat tulajdonosa: Belchim Crop Protection N.V.
Technologilaan 7, B-1840 Londerzeel, Brussels, Belgium

Microphos MoZn Extra starter
Hogy az indulás jó legyen
A legérzékenyebb fejlődési
időszakra, az indulás segítésére célzott és célirányos
kezelésre ad lehetőséget a
MICROPHOS MoZn Extra
Starter mikrogranulátum
műtrágya. A palántanevelő
földhöz keverve, a vetéssel
egy menetben kijuttatva, az
ültetés sorkezelésére, illetve az ültető gödörbe keverve alkalmazhatjuk a magas
hatóanyagú speciális startert.

A MICROPHOS Extra Starter adagja és kijuttatása
Zöldségfélék vetésével egy menetben, vagy ültetés előtt sorban:
20-40 kg/ha
Gyümölcs, szőlő, díszfák és cserjék ültetésekor a gödörbe: 30-100 g/tő
Palánta földkeverékhez, tőzeghez: 0,4-0,6 kg/m3
Ha a gyökér a növény motorja, az erősebb gyökér nagyobb
teljesítmény!

Az előző cikkben olvashatott a
cimoxanil hatóanyagról röviden.
Annak gyógyító és megelőző
hatásáról egyaránt. S ha figyelmesen olvasott akkor rögtön
felhívták a figyelmét arra is, hogy célszerű egy kontakt
hatóanyaggal kiegészíteni a cimoxanil hatóanyagot. A Kertészek
kis/Nagy Áruháza Kft a termelők dolgát megkönnyítendő, ezért
létrehozott egy rezes és egy mancocebes csomagajánlatot egy
esőállóságot is fokozó hatóanyaggal kiegészítve.
Mért előnyösebb a Cymbal 45 WG-vel szemben a csomagok
használata?
Mert szakmailag úgy vannak összeállítva, hogy a lehető legszélesebb védelmet nyújtsák!
Mert áruk csomagban kedvezőbb mintha külön-külön vásárolnák meg Őket!
4 ha-ra elegendő, a legkedvezőbb áron!
Mikor melyiket használjam? A Cymbal M csomagot melegebb
időjárás esetén, amikor a burgonyavész mellett az alternária
veszélye nagyobb, a mancocebes kiegészítés jobban dolgozik
ilyenkor, míg a Cymbal R csomagnak esős időjárás esetén van
inkább létjogosultsága, amikor a burgonyavész és a baktériumos szár és levélbarnulás együtt támad.

A MICROPHOS MoZn Extra Starter összetétele teljes mennyiségében vízoldható tápelemekből áll.
A 10% nitrogén a növekedésben, a 46 % foszfor a növekedés,
élettani folyamatok energia rendszerének működésében, a 0,002
molibdén a zöld színtestek képződésénél a fotoszintézishez játszik
jelentős szerepet és mellette az 1,8 % cinkkel a növekedés és
egyéb meghatározó folyamatok enzimeinek aktiválója.
A MICROPHOS MoZn Extra Starter használatának előnyei:
- gyorsabb kelés, egyenletes, dinamikusabban fejlődő állomány (képen)
- erőteljesebb gyökérzettel jobb a tápanyag és vízhasznosítás
- a növények ellenállóbbak, jobb a teljesítmény, jobb a koraiság
- kezdeti fejlődési előnyét az állomány a tenyészidő végéig megőrzi
A MICROPHOS MoZn Extra Starter az elvárásoknak megfelel, mert:
- magas foszfor és egyéb tápelem tartalma azonnal felvehető, hideg
talajon is aktív
- magas molibdén cink és tartalmának közvetlen és meghatározó
szerepe van az indulásnál
- alacsony nitrogén hatóanyaga segít a kezdeti szakaszban, nem
mosódik ki
- tápanyaga a gyökérzettel együtt mozog, és folyamatosan
hasznosul
- a kisméretű, egyöntetű granulátumok egyenletes kijuttatást és
ellátást biztosítanak, a kijuttatás egyszerű és könnyű, az adag
szabályozása pontos

Cymbal csomagok a
Kertészek kis/Nagy
Áruháza kft-nél

Cymbal M csomag (Cymbal 1kg + Vondozeb Plus 5kg + Bio-film
1 liter) elegendő 4 ha-ra, 24 455 Ft/csomag
Cymbal R csomag (Cymbal 1kg + Rézoxiklorid 4kg + Bio-film
1 liter) elegendő 4 ha-ra, 26 205 Ft/csomag
Az ár csak 2012-ben, és csak a Kertészek kis/Nagy Áruháza kft
boltjaiban érvényesek!
A kisebb növény sora a granulátum adagoló elzáródása miatt lett
kezeletlen kontrol. (A negyedik levéltől a gyomirtó és erős hideg
együttes hatása miatti sárgulás látható a növényeken.)

Horinka Tamás (szakmai vezető)

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

5. oldal

DIGITÁLIS NYOMDAI
BERENDEZÉSEK

BORÍTÉKOLÓ RENDSZEREK

MINDENT AMI
NYOMTAT!

MÉRNÖKI ÉS
SZÉLESFORMÁTUMÚ
NYOMTATÓK

MULTIFUNKCIÓS
IRODAI BERENDEZÉSEK

1134 Budapest, Klapka u. 1-3.
Telefon: 36-1- 799 3333, Fax: 36-1-799 3330, www. wallitrade.hu

6. oldal

A gyökér és a
Gyökér starter

letváltozásokra még rosszabbul reagál. A jó ellátás ilyen körülmények között még fontosabb.
A tápanyaghiányok megelőzésére a leggyorsabb, leghatékonyabb
és legmegbízhatóbb a lombon történő kezelés. Az intenzív
növekedés alatti kezelés általánosan kedvező hatással van a
fejlődésre.
Rosatop Ca felhasználása
Teljes mikroelem soros minőségjavító, mikroelem és kalcium hiányt
megelőző kezelésként minden érzékeny kultúrában az intenzív
növekedés alatt. A növényvédelemmel egy menetben keverési próba
elvégzésével 0,4-1,0 % töménységgel a javasolt hektár dózisban.
Alkalmazni lehet mikro-öntözőrendszerekkel kijuttatva tápoldat
kiegészítésre is.
Példák a felhasználásra
Kultúra
Alma és körte
Őszibarack, kajszi, szilva
Szamóca és bogyósok
Paprika, paradicsom,
tojásgyümölcs, burgonya
Görög és sárgadinnye, uborka
Salátafélék, káposztafélék
Gyökérzöldségek

Hektár dózis

Kijuttatási javaslat

5l

Termés kötődése után
sziromhullástól 3-4 kezelés 710 naponként ismételve.

0,4 l/100 l,
illetve 4 l/ha

Intenzív növekedés alatt,
illetve termés kötődése után,
3-4 kezelés 7-14 naponként a
termés növekedése alatt.

Horinka Tamás (szakmai vezető)

A növény működésének motorja a gyökere. Minden kertész elfogadja, hogy a megfelelő növekedéshez, fejlődéshez és terméshez jó gyökérzet kell. A gyökérzet fejlődése a tenyészidőben
folyamatos, de azt is jól tudjuk, hogy a kezdeti fejlődése meghatározó. Gyorsan nagy gyökértömeget szeretne? A Gyökér
starter lombtrágyázás megoldást jelent!

Scorpio

Referenciák mutatják be a kezelések eredményességét, melyeket
nézzenek meg a: www.kerteszekaruhaza.com weboldalon.
Horinka Tamás (szakmai vezető)

Rosatop Ca
Kalcium, nitrogén, magnézium, mikroelemek! Az intenzív növekedés és növényi szövetek minőségének meghatározó elemei. Mindezek egyben vannak
a magas hatóanyag tartalmú, 1,5 kg/l
súlyú Rosatop Ca oldatban. Élettanilag
egymás hatását serkentő összetételével
az erős hőmérsékletváltozások miatti
kalciumhiány megelőzésében és mikroelemek pótlásában új lépcsőfokot jelent.
A kalcium a szárszilárdság, szövetek
szilárdságának alapvető tápelemeként a
termés minőségének is meghatározója. A
kalciumhiány megelőzésével óriási
gazdasági károk háríthatók el.
A magnézium és nitrogén a növekedésben, a fotoszintézisben meghatározók.
A teljes mikroelem sor az életfolyamatok irányítását végző
anyagok munkájánál pótolhatatlan.
A kalcium nehéz mozgású a növényben, de a hirtelen hőmérsék-

A biológiailag aktív hatóanyagok a tápanyagellátásban folyamatosan új utat
jelentenek. A foszfor foszfit hatóanyag
formája élettanilag jelentős ellenálló
képességet fokozó hatású, ezért a tápanyagellátásban kiemelhető szerepet
érdemel. Már bevált, bizonyított, ezért
teljes szakmai felelőséggel ajánlható
minden kertész számára.
A korai fejlődési időszakot meghatározó
starter ellátás, a magas foszfor tartalom
igény kielégítése a termesztés teljes sikerét
befolyásolja. A fiatal növények ellenálló
képességének kialakulása, szintje ugyancsak hasonlóan fontos szerepet játszik a
termesztés sikerében. A betegségek és
klimatikus hatásokkal szembeni ellenálló
képességet javító foszfit hatóanyag már
több mint 10 éve bizonyít a kertészeti felhasználásban.
A Fosfitex Zn/Mn starter
Az indításhoz lombtrágyaként felhasználható Fosfitex Zn/Mn 15%
foszfor hatóanyaga a biológiailag aktív foszfit formában van. Mellette
6 % nitrogént, és magas, 5 % cinket és 3 % mangánt tartalmaz
melyek a növekedésben meghatározóak. A foszfit ellenálló képességet javító hatása a már nagyobb lombtrágya mennyiséget felvevő
lombozatnál kiemelkedő. Különösen indokolt a felhasználása a
vontatottan induló, hideg talajú állományokban, ahol a tápanyagfelvétel erősen korlátozott. Alkalmazása kéthetenként javasolt
2,5-4,0 l/ha adaggal, illetve 0,5-0,7 liter/100 liter permetlé kijuttatással. Sorkezeléssel a kezelés hatékonyabbá tehető és a dózis is
jelentősen csökkenthetjük.

Az indulás
A gyökérzet fejlődésében tehát starter ellátás, azaz a kezdeti stádium
jó tápanyagellátása nagyon fontos. A még kicsi és gyenge gyökereknek könnyen felvehető és elérhető tápanyag kell, különösen hideg
talajon. A starterkezelésre általánosan alkalmazott szilárd és tápoldatos beöntözés mellett ma már kiválóan működő, a leggyorsabb
hatású lombtrágyázást is végezhetünk.
Az indítás jól és könnyen
A Gyökér starter magas hatóanyag tartalmú foszfor alapú kalciumos
lombtrágya oldat alacsony nitrogén tartalommal. A Gyökér starter
általános 4 l/ha, vagy 0,6-1,0 liter/100 liter permetleves adaggal a
gyökeresedés és a hajtásnövekedés serkentése mellett a virágképződésben is fontos szerepet játszik. Nem csak a korai és intenzív indulásra, hanem már a termésre is kedvező hatással van.
Kalcium tartalma a gyakori és korai hiánytünetek megelőzésében
segít. A szövetek felépítésében, szilárdságában meghatározó
kalcium minden kertészeti növény számára fontos a korai időszakban is. Ismételt kezelése még fejlett állományban is javasolt a
kiegyensúlyozott indulásért.

Egy kezelés,
kettős hatás:
Fosfitex Zn/Mn

Referenciák mutatják be a kezelések eredményességét, sikerét,
melyeket nézzenek meg a: www.kerteszekaruhaza.com weboldalon.
Horinka Tamás (szakmai vezető)

A célirányos tápanyagkezelések között a Scorpio kötődést és a
termés minőségét javító szerepével fontos helyet foglal el a technológiában. A bór a virágképződésben és kötődésnél jelentős, a
molibdén a szénhidrát forgalom serkentésével a termés minőségét javítja a szárazanyag növelésével.
A kötődés és szénhidrát forgalom serkentésére kialakított kedvező
B/Mo arány a Scorpio lombtrágya oldat „titka”. A bór kiegészítése,
illetve pótlása mellett a cukor és más szén-hidrátok képződésének
serkentő hatása miatt minőségjavító kezelésekre is javasolt.
Bór tartalma a virágképződésnél és a termések kötődésénél játszik
döntő szerepet. Ezzel a termések darabszámát, így potenciálisan a
termés mennyiségét is növeli. A minőséget rontó, fejlődést zavaró
bórhiány megelőzésére alkalmas. A bórnak ritkábban említett szénhidrát képződésben (cukor, keményítő, stb.) betöltött szerepe is fontos.
Molibdén szerepe a szénhidrát képződésben és zöld színtestek képződésben játszik meghatározó szerepet. A bórral együttes hatásaként
képződő nagyobb szénhidrát mennyiség, egyben szárazanyag tartalom a fejlődés során a minőséget, ellenálló képességet is befolyásoló tényező. A termésben pedig közvetlenül minőséget meghatározó, hiszen a beltartalom, a tárolhatóság, íz, mind függ a szénhidrát
tartalomtól.
Scorpio a virágzó kertészeti növényeknél
A virágból termést képező zöldség, gyümölcs és szőlőnél egyértelmű
a Scorpio szerepe, kettős hatásának jelentősége. Az egészségesebb
virágképződés után jobb kötődés, majd a fejlődő termések jobb
minősége elegendő ok a felhasználás ajánlásaként.
Scorpio a gyökérzöldségeknél és burgonyánál, káposztaféléknél
A tápanyagot raktározó, valamint tárolásra termelt zöldségféléknél is
a termésmennyiségét és minőségét a szénhidrát forgalom határozza
meg. Miután a Scorpio mindkét hatóanyaga serkenti a szénhidrát
forgalmat, magasabb szárazanyag tartalmat eredményez, ezeknél a
növényeknél jobb minőséget, pulton tarthatóbb, jobban tárolható
termést ad a használójának.

BAROMFITRÁGYA

Akció!
A tavalyi évben alakult Agro Naturtáp Kft-vel
történt megegyezés alapján a Kertészek
kis/Nagy áruháza Kft boltjaiban is elkezdtük
forgalmazni a magyar gyártmányú szerves
baromfitrágyát. A cég törekvései közé tartozik a legversenyképesebb ár kialakítása.
Jó minőségéről, szórhatóságáról, hatékonyságáról győződjön meg személyesen.
Próbálja már ki a tavaszi szezonban.
Garantált minőség. 2-5-4 NPK,
+ 10% CaO, 1% Mg.
Ára:

1 730 Ft/25 kg

Az ár tartalmazza az Áfát is.

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

Horinka Tamás (szakmai vezető)

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

