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és hamarosan a sötétség

Egy igazi idegeket borzoló, abszolult megtervezett, minden
mozzanat, minden hang effekt a helyén.
Egyik kedvenc filmem, mely1970-ben készült angol thriller.
S, hogy-hogy kerül a csizma az asztalra?
Magyarország kormányának elmúlt időszakának ténykedései,
ugyanolyan megtervezett, s ugyanolyan horrorisztikus is volt mint
a film. IMF megállapodás, lesz - nem lesz, elfogadhatatlan listát,
nyugdíjcsökkentést, családi pótlék megszüntetést egyéb drákói
megszorításokat tartalmaz, állítja Orbán Viktor. S egy nap múlva
kiderül, hogy nincs is ilyen lista, s ami van abban éppen az IMF
védené a szegényeket, a leszakadókat. Kiderül a hazugság, az
IMF is nyilatkozik, melyben a sajtóban megjelent hírekről
megjegyezte, hogy erősen pontatlan, diplomatikusan így nevezik
a hazugságot. Erre a Parlament őszi első napján Orbán Viktor
kijelenti, hogy igenis van ilyen lista, csak nem hozhatja
nyilvánosságra, mert nem Ő írta, mintha az Őt bármennyire is
befolyásolná, zavarná, s ha így lenne akkor nem is szivárogtathatott volna ki belőle. S ugyanezen a napon igazságos
döntésnek nevezte a baltás gyilkos Safarov kiadatását is. A
kormány által fizetett és fenntartott Magyar Külügyi Intézet is azt
tanácsolta, hogy inkább tetessük magunkat butának, akiket
átvertek az azeriek mint, hogy felvállaljuk ezt a mélyen
erkölcstelen, semmilyen jobboldali értékrendbe sem beleférő
döntést. Sokak szerint, hogy ne keljen IMF hitelt felvenni, ezért
titkos megállapodás született a kiadatásért cserébe -hiszen egy
nemzeti hős Azerbajdzsánban-, lejegyeznek 3 milliárd EUR
államkötvényt, a rosszabb verzió pedig az, hogy Simicska Lajos
cége cserébe vasutat épít Azerbajdzsánban. Aztán jött Orbán
Viktor, s mindenki hülye aki ezt máskép gondolja alapállásból
elintézte a kérdést, s kikérte magának, hogy milyen alapon
feltételeznek róla és a magyar kormányról olyat, hogy 3 milliárd
EUR-ért eladnának egy baltás gyilkost. Főleg úgy, hogy az
azeriek kihátráltak a magyar Államkötvény vételből, s lenyilatkozták, hogy a magyar fél tudott arról, hogy Safarovot elnöki
kegyelemben részesítik. Ők jól jártak, mi kevésbé. Igaz, hogy a
világ számos pontján tüntettek a döntés ellen, s tüntettek egy
kicsit minden magyar ellen is. A következő napon pedig két hét
sunnyogás, lapítás után Orbán Viktor beismerte, hogy személyesen Ő hozta meg a döntést Navracsics Tibor feje felett, s
utasította, hogy engedjék el Safarovot. Minden érintett tárca
elmondta a véleményét – az igazságügyi minisztérium a jog-

szerűségről, a külügyi tárca a diplomáciai következményekről
–, majd megszületett a döntés, amelyet „természetesen – mint
mindig – a miniszterelnök mond ki, most is így történt” –
részletezte Orbán Viktor. Szijjártó Péter azeri hangja Novruz
Mammadov, az azerbajdzsáni elnök külügyi vezetője pedig arról
számolt be, hogy Orbán Viktor azeri látogatásán köttetett meg a
paktum, egy évi tárgyalások után. Csak kérdezem, hogy miért
volt erre szükség, hogy fér bele a keresztény értékrendbe, stbstb, persze ilyet feltételezni teljesen felesleges ha 1992 február
25-i Orbán bekiabálását komolyan vesszük „Csuhások! Térdre,
imához!” Orbán döntésének beismerésével számomra egyértelmű, hogy igenis a 3 milliárd EUR-os államkötvény vásárlás lett
volna az ellentétel, mert minden jobb Orbán szerint csak ne
keljen IMF, aki korlátozná ámokfutását.
Simicska Lajosról már volt szó, de hogy ügyesen keveri a lapokat
az biztos. Zárt, meghívásos közbeszerzési pályázatra csak két
Simicska Lajos érdekeltségébe és tulajdonába tartozó céget
hívtak meg. Képzelem, hogy törték a tollukat, hogy minél olcsóbb
ajánlattal a köz érdekében egymással versenyezve bombázták a
kiírót, hogy megnyerjék a pályázatot, hogy rághatták a körmüket
izgalmukban, hogy ki nyer. S nem lesz oligarcha bizottság melyet
a Jobbik kezdeményezett, s Simicska Lajos és Nyerges Zsolt
közbeszerzéseit vizsgálta volna, nem lesz föld mutyi bizottság
melyet az MSZP kezdeményezett és a gyanús földbérlet pályázatokat vizsgálta volna, melyről először Ángyán József Fideszes
volt államtitkár beszélt, s nem lesz az LMP kezdeményezte
állambiztonsági múlttal kapcsolatban sem bizottság, sőt semmilyen olyan parlamenti bizottság melyet az ellenzék javasolt, a
Fidesz a 2/3-dal megakadályozza. Az a Fidesz aki az előző nyolc
év ellenzékében mindig mindenre parlamenti vizsgálóbizottságot
hozott létre. S Matolcsy kijelentéseiről még nem is szóltam,
melyben kifejti, hogy 2020-ra gazdasági téren utolérjük, sőt lehet,
hogy le is hagyjuk Németországot. A világ országainak versenyelőny listáján egy év alatt 12 helyet csúsztunk le, 48-ról a 60.
helyre, miközben a sokak által lenézett Bulgária ugyanezen
időszak alatt 12 helyet javított, s közvetlenül a nyomunkban van.
De ez siker. Mondják Ők, s kudarc a legtöbb józanul gondolkodó
ember olvasatában. A parlament foglalkoztatási bizottságának
ülésén pedig újabb lázálmát vezette elő, melyben 2020-ra
vizionálta az 5 millió fős foglalkoztatást, s ha valakinek nem esne
le azonnal, úgy fel is hívta rá a figyelmet, hogy ez nem más mint
a teljes foglalkoztatottság. Arccal a vasút felé, irány az egy párt
rendszer, és a szocializmus! S csak csodálkozom, hogy emberek,
az ország vezetői ennyi baromságot össze mernek hordani,
mindenkit hülyének nézve, s bíznak abban, hogy ezt büntetlenül
megtehetik. S jogosan is bíznak benne, hiszen minden meg van
tervezve, minden effekt a helyén. Egy fordulóssá tették a választási rendszert, átrajzolták a választási körzeteket, bevezetik a
választási regisztrációt – indoklásuk szerint a külföldi magyarok
miatt, de ki az a beteg elme aki elhiszi, hogy azért kell elvileg 8

Kötelező az agrárkamarai tagság
Hatályba lépett az agrárkamarai törvény, így augusztus 1-jétől
kötelező a kamarai tagság minden olyan természetes személy és
gazdálkodó szervezet számára, amely a törvény meghatározása
szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló törvény legfontosabb célja, hogy olyan egységes agrárkamarai
szervezet jöjjön létre, amelyben kötelező módon tagok a mezőgazdasági termelők, a termékeket feldolgozók és a kereskedők is.
Mindez növeli az ágazat hatékonyságát és versenyképességét
- közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium a törvény júliusi elfogadásakor. Amennyiben valaki őstermelő és egyéni vállalkozó is úgy
csak az egyik jogviszony alapján lesz kötelezően kamarai tag.
Az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba
lépését követő 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az
agrárkamarai nyilvántartásba, és 5.000 Ft összegű egyszeri
kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) tartoznak fizetni.
A LEENDŐ KAMARAI TAGOK TEHÁT LEGKÉSŐBB 2012.
SZEPTEMBER 30-IG KÖTELESEK A MAGYAR AGRÁRKAMARA
HONLAPJÁN MÁR MŰKÖDŐ ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜ-

LETEN BEJELENTKEZNI, ÉS A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁST
AZ OTT KÖZZÉTETT 14100000-10790649-02000004 SZÁMÚ
ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLASZÁMRA BEFIZETNI.
Széljegyzet: Jelenleg az Agrárkamaráknak kb. 10 ezer tagja van,
5 ezer Ft-tal számolva az 50 millió Ft. A kötelező regisztráció
miatt 400 ezres tagsággal számolva az 2 ezer millió, azaz 2
milliárd. Állami 2012-es plusz bevétel 1950 millió Ft. Ügyes! S a
bankokat is megsegítette a kormány hiszen ha csak minden
utalásra 100 Ft-ot számolunk banki költségnek az akkor is
további 40 millió, de a termelők nagy része ennél magasabb
összegért tud csak utalni.
S nem is lennék az agrárkamarák ellen ha nem egy újabb gitt
egylet kötelező befizetéséről szólna, hanem tényleges érdekképviseletet látna el, de az egy tag egy szavazat elv újra csak a
tűzhöz közel állok és a leghangosabban kiabálok, legbefolyásosabb barátokkal rendelkezőknek fog előnyt jelenteni.
Knipf Róbert
főszerkesztő

millió hazánkban élő magyar állampolgárnak regisztrálni, hogy a
külföldi jelenlegi 200 ezer, reményeik szerint 500 ezer külhoni
magyar aki ki is váltja a kettős állampolgárságot s ezért szavazhat majd rájuk, azonos elbírálás és regisztráció szerint kerüljön
fel a választási névjegyzékbe. Okoséknál csak a külhoni magyaroknak kellene regisztrálni, hiszen ők még nincsenek benne a
rendszerben, s talán ez olcsóbb is lenne 500 ezret regisztrálni
mint 8,5 milliót. Persze akkor kilóg a lóláb, hogy a bizonytalan,
nem meggyőződéses Fidesz híveket nem lehetne kizárni a
választásból. S jön a legújabb ötlet, mondhatnám zseniális, hogy
ne a pártok kapják a támogatást, hanem az egyéni jelöltek,
támasszunk velük szembe minimális elvárást, a választások után
ne kelljen a kapott pénzzel elszámolni, s garantáltan lesz
választási körzetenként 200-300 önjelölt, mondjuk egy millió
állami támogatásért. Ebből egy a Fidesz jelöltje, a többi 199-299
között eloszlik a szavazatok 50%-a, 25 % a Fidesz jelölté, a
maradék 25% a többi parlamenti párté, akik nem tudnak és
akarnak összefogni, s mivel megszűnik a részvételi alsó küszöb
is, így a Fidesz reményei szerint rögtön összejön nem a 66%,
hanem rögtön a 75% is. Azt kell mondanom, hogy ez zseniális.
Csak én nem szeretnék ilyen országban élni, s komolyan is
gondolom, hogyha egyben a házam, a cégem és minden egyebet
is egyszerre el tudnék adni, úgy nem kis bukóval el is adnák
mindent, amíg nem késő, komoly érdeklődök a 30/515-6077-s
telefonszámon megtalálnak. De attól tartok, hogy nem csak én,
hanem nagyon sokan gondolkodnak hasonlóan. Egyet azért
kérek, az országot utoljára elhagyó kapcsolja le a villanyt. A
Fidesz 2006-os kommunikációjának igaza volt, rosszabbul élünk
mind 4 éve, csak eltévesztették a dátumot, remélem Mikola
Istvánnak nem lesz igaza, mármint ha a külhoni magyaroknak
szavazati jogot adunk akkor 20 évre berendezkedünk, bebetonozzuk a FIDESZt.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

A sajtó hatalma,
vagy figyelnek az
ellenzék hangjára
A nem mórahalmi olvasóinknak csak annyit fűznék
hozzá, hogy a Jobbik mórahalmi Hírmondó néven
jelentet meg újságot aktualitás szerint. 2012 szeptember 13-án kaptuk meg a legutóbbi számát,
melynek egyik cikkében kifogásolták, hogy „a Sebők
faipari kft-t 2009-ben felszámolták, de ez a tábla nem
zavarta Nógrádit,” Jelentem mindenkinek, hogy
Mórahalmon odafigyelnek az ellenzék hangjára, és
ezt mi sem bizonyítja jobban mint, hogy az ominózus
táblákat 2012 szeptember 14-én 15óra 59 perckor,
tehát egy 24 óra múlva leszereltette valaki.
Köszönjük a Mórahalmi Jobbiknak a felvetést, s köszönjük a gyors intézkedést. Várjuk a többi fölvetésre
is a legalább ilyen hatékony intézkedéseket.

Knipf Róbert (főszerkesztő)

2. oldal

Scorpio lombtrágya hatása képekben
Burgonya: Az idei évben a burgonya számára túlzottan meleg
időjárás, a sok öntözés, s a fajta együttesen is, és külön-külön is
problémákat okozott a burgonya termesztőknek. A burgonya
kötésének a 20C° fok körüli időjárás az optimális. Az ennél
melegebb idő, az adott fajta, annak tápanyag ellátása, és az arra
adott reakciók kedvezőtlenül befolyásolhatják a kötésszámot. A
tavalyi évben Pintér Árpád domaszéki termelő fordult hozzánk
segítségért, hogy az Agria fajtája nem kötött. Scorpio kezelés
hatására 20 db feletti kötésszámot ért el, de találtunk olyan tövet
is ahol 40 db, sőt annak duplája 80 db kötés is található volt. A
burgonya természetesen leszabályoz, a fölösleges kötések
fejlődése leáll, nem neveli tovább. Az erről készült Yutoob videó
megtekinthető a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft honlapján
www.kerteszekaruhaza.com Burgonyatermesztés felsőfokon cím
alatt megtalálható a referenciák között (www.kerteszekaruhaza
.com/termekreferenciak/burgonya-termesztes-felsofokon.html).

1 tő Agria felhúzáskor

Az idei évben Puskás Ferenc zákányszéki termesztő azzal a
problémával keresett meg bennünket, hogy a Balatoni Rózsa
burgonya ugyan nagyon jó, de csak 2-3 db-ot szeret kötni,
amit nagyon nagyra nevel, de Ő inkább több kötést szeretne.
Erre ajánlottuk neki a Scorpio egyszeri kezelést 3 l/ha
dózisban. 10-15 étkezési nagyságú kötés lett az eredmény.
További képek a honlapunkon a referenciák között.

1 tő Agria gumók külön gyűjtve

Koktél paradicsomban a fürtönkénti darabszám erősen
befolyásolja a termés mennyiségét. Alap esetben kezelés
nélkül 14-16 szem paradicsomot köt, míg kezeléssel több mint
dupláját 36-43 db-ot. A képek Hódi Róbert mórahalmi
termelőnél készültek.

Puskás Ferenc első tő burgonya

második tő

3 tő = 4,979 kg
nettó 4,8

harmadik tő

Pintér Árpád Agria tábla

tövenként 1,6 kg

Az állományt kezelés nélkül indította, nem volt megelégedve a
darabszámmal, holott az általunk javasolt tápanyagellátást
alkalmazta. Bejött a nagy fólia alatt 40 C° fok feletti meleg,
akkor 3 fürtmagasságot kezelt vele, s rögtön megugrott a db
szám 36-43 db közé, de a feltornyosuló munkák miatt a
későbbi kezelés elmaradt. Ennek szintén meglett az eredménye visszaállt a 14-16 darabra. Ezt látva a paradicsom
legfelső részén újra kezelt, a darabszám újra nőtt, akkor mikor
a tartós meleg egyébként nem kedvezett a kötésnek. 38 C°
foknál a pollen tömlők beszáradnak, nincs megtermékenyítés,
nincs magfejlődés, s végső soron nincs, vagy csak csökött,
apró termés.
Paprika Vass Róbert termelő Röszke. A Kite tipusú ház
alacsony légtere, a 40 C° meleg nem kedvezett a paprika
kötésének. A fajta Century F1, két szálra engedve. A kérdés
ugyanaz. Mit csináljak, hogy kössön a paprika, ebben a nagy
melegben? A válasz Scorpio 3l/ha, hiszen az állomány szép,
tápanyaggal kellően ellátott, „csak köttetni kell” terhelni.

A kezelést követően az állomány egyöntetűen bekötött,
szálanként 10-12 paprikát nevelt éppen, s meg is nevelte a
tövenkénti 20 db első osztályú paprikát egyszerre, s ezen kívül
folyamatosan kötött. A széttört maggal teli paprika pedig jelzi,
hogy tökéletes a kötés, de ami lényegesebb a magszám határozza meg a paprika méretét és a súlyát is erősen befolyásolja. Sok mag, egyenlő nagy paprika, egyenlő nehéz, súlyos
paprika, ha közben folyamatosan s megfelelően etetjük.
A négy termelő különböző területen, különböző kultúrában
küzd a fennmaradásért. Megpróbálják a lehetőségeik és a
legjobb tudásuk szerint a legtöbbet kihozni az adott területből.
Nem szégyellnek tanácsot kérni, s azt több-kevesebb sikerrel
végrehajtani. Persze szinte mindegyikük egy kicsit túl vállalja
magát, nem ér mindig oda, amikor egy-egy műveletet végre
kellene hajtani. De egyet megtanultak, érdemes szakember
segítségét, tanácsát kikérni. S itt a szakemberen van a
hangsúly. Mint mindenütt az életben ezen a fronton is sok a
kókler, akinek ugyan papírja van róla, de éppen csak azt nem
tudja, hogy a növény mit jelez neki vissza, vagy éppen az a
legjobb szer, ami éppen nála kapható, vagy amin a legtöbbet
keres, ami után a legtöbb jutalékot kapja. Idővel ez a termelők
egy részénél ugyan lejön, de addig mért a termelő fizesse a
tanulópénzt. Régi vicc, de ide passzol: A juhász elmegy a
sámánhoz, hogy döglenek a juhai. Hol legeltettél juhász? A
harmadik dűlőben a déli dombon. No látod, ez a baj. Legeltess
a második dűlőben, az északi oldalon. Egy hét múlva jön a
juhász, hogy még mindig döglenek a juhok. A sámán megint
meghallgatja, majd egy újabb legelőre küldi. Egy hét múlva
ugyanígy, megint újabb legelőre küldi. Aztán egyszer csak
elmarad a juhász. Két hónap múlva találkoznak a vásárban.
Megszólítja a sámán a juhászt, már csak azért is, mert még
nem kapta meg a honoráriumát. Mi újság juhász? Rendben
vannak a juhaid, nem jöttél mostanában. Rendben-rendben,
megdöglött mind- mondja a juhász. Kár, pedig még lett volna
egy pár ötletem- válaszolta a sámán.
A termelő pedig egyre vigyázzon, Ne Sámánhoz járjon tanácsért.
Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyag-ellátási mérnök)

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.
Garantált minőség. 2-5-4 NPK, + 10% CaO, 1% Mg.
Ára: 1 730 Ft/25 kg

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

3. oldal

Gondolatok az őszi alaptrágyázásról
Az őszi alaptrágyázás a talaj előkészítés folyamatának része.
A termesztés optimális feltételeinek megteremtésében a
tápanyagellátási elem is meghatározó, de több feladattal
együtt kell alkalmazni, melyeket a tenyészidőben már nem,
vagy csak nehézséggel végezhetnénk el:
- a talaj szerkezetjavítása, szerves anyag pótlása,
talajművelés,
- tápanyagszint beállítása, alaptrágyázás és
startertrágyázás,
- kémhatás szabályozás, meszezés, illetve
mésztrágyázás,
- só szint beállítása, só kimosás, nedvességszint
beállítása, előöntözés.
Az alaptrágyázás tehát egy összetett előkészítő munka szerves
része, melyben a gyökérzóna tulajdonságait a gyökérműködés,
a tápanyagfelvétel kedvező feltételeinek megteremtése a cél. A
hangsúlyt a kedvező feltételrendszer egészére kell helyezni,
mert bármely tényező hiányossága lerontja a termesztés teljesítményét, mert egyik termesztési tényező sem helyettesíti,
pótolja a másikat. A minimum törvény szabályát, hogy az
eredményt a minimumban lévő tényező határozza meg, az
előkészítésnél is tartsuk szem előtt!

Műtrágyaválasztás az őszi alaptrágyázáshoz
A választás alapvető szempontjai az összetétel, klórtartalom és
a fizikai forma. Az összetételt a talajvizsgálat eredményei és
növény szerint komplett műtrágyában válasszuk az egymenetes, egyenletes kijuttatás előnyei miatt. Klórtartalmú, vagy
klórmentes műtrágya választása a növény klórérzékenysége
szerint történjen. A fizikai forma pedig a kijuttatás, majd az
oldódás, tehát a tápanyag szolgáltatás egyenletessége miatt
granulált, és azon belül magasabb minőségi igénynél melegen
granulált műtrágya legyen (3-4. táblázat).
Komplett mikroelemes NPK műtrágyákat általában igényes
kertészeti növényekhez válasszunk. A legtöbbször a klórérzékeny kultúrák miatt ezek szulfát alapúak legyenek, mint
Rosafert komplexek.
Szulfát alapú NPK és kálium műtrágyát az előbb említett
klórérzékeny kertészeti növényekhez válasszunk. Ezeknek
viszont tényleg csak ilyent, mert a nagyadagú klór miatt a
műtrágyázás többet árt, mint használ. Az intenzívebb ültetvények, gyümölcs és szőlő alaptrágyázásához, sorkezelő
alaptrágyázáshoz is inkább klórmentes műtrágyát használjunk. A Rosafert és szemcsés Kálium szulfát. A korszerű
zöldség és dísznövény hibrid fajták klórérzékenysége még
nagyobb, ezeknél már nem érdemes kockáztatni.

Klóros kálium, és NPK komplett műtrágyát kisebb adagú
ültetvény alaptrágyázáshoz, telepítések feltöltő trágyázásához
és szántóföldi növényekhez válasszunk. Az granulált komplex
NPK 8-20-30, NPK 8-24-24, Tarnogran 25 klasszikus
alaptrágya összetételek alacsony nitrogén tartalommal és sok
fontos kiegészítő tápelemmel, mint magnézium, kalcium, kén.
Kiegészítő műtrágyák között a tápanyag hiányos tápelemek
pótlására valók jönnek elsősorban szóba. A több hatóanyagúak
közül a Tarnogran PK szintén valódi alaptrágya szintén fontos
tápelemekkel kiegészítve. A WAP MAG kalcium alaptrágya,
magas magnézium tartalma nem csak a magnéziumpótlás,
hanem a fontos Ca-Mg kation egyensúly miatt is fontos. Magas
mikroelem tartalma miatt az NPK műtrágyák kiváló granulált
kiegészítője keverékként kiszórva is.

Alaptrágyázás ősszel, a tápanyagszint beállítása
Az alaptrágyázást tenyészidőn kívül, legalább 30-35 cm mélységben a szerves trágyázással és mésztrágyázással együtt
végezzük el. Ősszel alaptrágyázunk a kötöttebb talajokon,
ahol a lazítást és tápanyag elhelyezést a lassú mozgás miatt
korábban el kell végezni. Lazább talajokon is ősszel alaptrágyázzunk a nagyon korai vetésű, korai ültetésű növények alá.
Az alaptrágyázás célja az induló harmonikus tápanyagszint
elérése, illetve egy biztonsági tápanyag tartalék beállítása a
technológia függvényében. (Az alaptrágyázás szerepét intenzív termesztésben részben, vagy teljesen átveszi az ültetést,
vetést megelőző startertrágyázás.)
Az alaptrágya mennyiségét és összetételét talajvizsgálatok
alapján kell megállapítani úgy, hogy a talajban a növény
számára szükséges tápanyagszint és tápanyagarány alakuljon
ki. A technológia kialakításának függvényében igen eltérő
mennyiségre van szükség (2. táblázat). Feltöltő alaptrágyázásnál 1000 kg/ha nagyságrend is lehet, de a termesztésben
szokásos normál alaptrágya adag a termesztés intenzitásától
függően 200-600 kg/ha. Intenzív technológiánál 0-500 kg/ha
azt jelenti, hogy alaptrágyázás el is marad (1. táblázat), hiszen
starter és fejtrágyaként kapja meg az állomány a teljes
tápanyag szükségletet.
1. táblázat: A szükséges tápelemek, hatóanyag megosztása és
alaptrágya adagok a technológia függvényében; %
Technológia

N

P

K

Extenzív
50 100 100
Egyszerű,
30 100 70
Fél intenzív 30 60 60
Intenzív

Starter
nincs
nincs
NP
NP

Összes
Alaptrágya
műtrágya;
kg/ha*
kg/ha*
1x N
200-400
300-600
1-2 x N, K
300-600
500-800
2-3 x N, K, NPK 300-600
600-1000
3-6 x N,P,K
0-500
600-1500

Alaptrágyázásra általános esetben alacsony nitrogén, magas
foszfor és kálium tartalmú műtrágyát használunk. Alaptrágyázáskor kell kijuttatni az olcsó, de nagyon fontos mésztrágyát
is, valamint gyenge ellátottságú talajokon mikroelemeket is.
Szulfát alapú, klórmentes műtrágyák esetén a kén ellátás
megoldott, tehát csak a magnézium mennyiség lehet még
érdekes a komplett ellátást illetően.
Az alaptrágya mennyiségét pontosan csak talajvizsgálati eredményekre alapozva tudhatjuk. A tápanyag számítása ekkor
pontos, megbízható segítség van a tápanyagtervezéshez
szakember és termesztő számára is. Az alábbi táblázatok is
ehhez nyújtanak segítséget.
2. táblázat: Szabadföldön a hatóanyag szükségletet 1mg/kg (ppm)
tápanyagszint emeléshez szükséges
szántó 0-30 cm
rétegben

gyümölcsös 0-60 cm
rétegben

szőlő 0-40 cm rétegben

5 kg/ha P2O5
illetve K2O

9,3 kg/ha P2O5
illetve K2O

6,2 kg/ha P2O5
illetve K2O

Hajtatásban 1 mg/l tápanyagszint emeléshez 0,2 g/m2 P2O5,
illetve K2O hatóanyagra van szükség, azaz 50 mg/l szint emelést
ad 10 g/m2 műtrágya hatóanyag. Zöldséghajtatásban általában
a só érzékenység szerint határozzuk meg az alaptrágya
adagokat (2. táblázat).
3. táblázat: Javasolt kertészeti klórmentes granulált alaptrágyáink
Műtrágya neve

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

Me

Rosafert 5-12-24
Rosafert 12-12-17
Rosafert 15-5-20
Rosafert 4-14-22
Rosafert 5-6-30 *
Rosafert 9-7-14
Rosafert 12-6-18
WAP MAG

5
12
15
4
5
9
12
-

12
12
5
14
6
7
6
-

24
17
20
22
30
14
18
-

3
2
2

32
23
25
28
19
22
24
CaO: 28

x
x
x

3
16

x

* Megjegyzés: Csökkentett klórtartalmú

4. táblázat: Szántóföldre javasolt granulált alaptrágyáink
Műtrágya neve
NPK 8-20-30
NPK 8-24-24
Tarnogran 25
Tarnogran PK
WAP MAG

N

P2O5

20
8
24
8
10
5
12
MgO: 16 CaO:28

K2O

MgO

SO3

Egyéb;%

30
3
16
CaO: 4
24
3
25
CaO: 4
23
4
10
CaO: 6
B: 0,1; Mo: 0,012; Cu:0,1; Zn: 0,1

Fejtrágya

Horinka Tamás
szaktanácsadó

* Megjegyzés: hatóanyagban általában fele mennyiséget jelent

Lengyelországi termelők olcsó műtrágyája
Mint Magyarországon, úgy Lengyelországban is előfordul, hogy a
termelőknek adott időszakban elfogy a pénze. Ők mégis
másképp gondolkodnak. Akkor jön a „tápanyag ellátási B terv”.
Ha nincs pénz alaptrágyázásra, akkor WAP-MAG-ot szórnak. Mi
benne a logika?
A rendszeresen műtrágyázott területek foszfor és kálium szintje
2-3 évre elegendő. Ha rendszeresen pótolták előtte a tápanyagokat. A kalcium és a magnézium ugyanakkor a kimosódási
versenyben a 2. 3. helyért küzdenek a nitrogén után. Tehát
ezeket a tápelemeket feltétlenül pótolni kell, azért, hogy a többi
tápelem is hasznosuljon, s pluszban mikroelemeket is tartalmaz.
Amennyiben nincs elég pénze, egy tápanyag vizsgálatra
alapozott tápanyagpótlásra, de jövőre is termelni akar, kell, úgy

mindenképpen érdemes ezt a műtrágyát használni. Nagy előnye
még, hogy egy kalcium-nitrátnyi kalciumot és egy keserűsónyi
magnézium hatóanyagot tartalmaz, DE CSAK EGY ÁRÁÉRT.
Egy évben, ha kell, akkor ezzel a technikával elhagyható az
alaptrágyázás egy, azaz egy évig, de nem tovább, s a foszfort és
a káliumot a rákövetkező évben feltétlenül vissza kell pótolni.
Az NPK 8-20-30 és az NPK 8-24-24 litván műtrágya egy magas
minőséget képvisel, s ugyanaz a gyár gyártja, aki annak idején a
Kemirának, majd a Yarának gyártotta a Power és Cropcare
műtrágyákat. Jó minőségű melegen granulált komplex műtrágya,
magas hatóanyag tartalommal.
Még egy tanács: műtrágyát a minőség és a formuláción túl a
hatóanyag alapján, és annak ára alapján vásároljunk. A %-osan

meghatározott tápelemeket összeadjuk, és az így kapott
számmal elosztjuk az árát, ezzel megkapjuk, hogy 1 %
hatóanyag mennyibe kerül. Ez egy durva összehasonlításhoz
használható szám, mert azért azt jó tudni, hogy a tápelemek nem
azonos árúak, s a műtrágya értékét a három fő makro elemen
túl, a mögötte található tápelemek és azok mennyisége, valamint
egymáshoz viszonyított aránya is meghatározza. Arra azonban
jó, hogy ne egy zsák műtrágya árát hasonlítsuk össze egy másik
zsák műtrágya árával, hanem a hatóanyagokat próbáljuk
összehasonlítani.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Házaló árusítás településünkön Tilos!
Olvashatjuk több település határában. Ezt azért nem veszi
mindenki komolyan, hiszen megkerestek a környéken több
nagyobb termelőt is, s gyakorlatilag fél áron sikerült is ezeknek
a házaló kereskedőknek, s helyi szervezőjének nagyobb menynyiségben Nemathorint eladni, 4 kg-os kiszerelésben, egyetlen
gyanus momentum, hogy nem volt kettesével bekartonozva. A
kiszerelés külsőleg megtévesztésig azonos volt.
Egy gond van csak vele, az így megvásárolt tételeknek semmi
köze nincs az eredeti növényvédő szerhez. Ránézésre egy
mikrogranulált műtrágya, s hogy legyen egy kis szaga is ezért

minimális mennyiségben hozzákevertek egy kis talajfertőtlenítőt,
hogy büdös is legyen.
S jön a meglepetés- vagy mégsem-, hogy az így megvásárolt
tétel teljesen hatástalan, s a növények melyben alkalmazták
olyan mértékben fonálférges, hogy értékesítésre alkalmatlan
termést tud csak produkálni.
Régi igazság, hogy csak megbízható, telephellyel rendelkező vállalkozástól szabad bármit, de növényvédő szert vásárolni különösen.
Akik belenyúltak, ráfizettek, s egy életre meggondolják, hogy
gyanus, ha valamit fél áron lehet megvásárolni, s ha autóból

árulják egy mobil telefonszám elérhetőséggel akkor pedig
különösen. Ezt a tömegesen megtörtént esetet tanulságnak
szánom azoknak, akik nem vásároltak ebből a tételből. A
megbízható hely, valószínűleg drágább, de legalább biztos.
S, hogy minden évben felbukkannak hamis növényvédő szerek a
piacon? Ne csodálkozzunk rajta, hiszen drágák, a hamisítvány
pedig sokszor csak fillérekbe kerülnek, mármint az előállításuk,
hiszen nincs is bennük hatóanyag, legfeljebb nyomokban.
Knipf Róbert
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Kalászosok csávázószere 1,0 l kiszerelésben is

A leggazdaságosabb kétkomponensű csávázószer

További információkért keresse munkatársainkat:
Papp Zoltán
+36 30 760 4174

dr. Kondár László
+36 30 834 5121

Somogyvári László
+36 30 847 1432

Költségtakarékos Sharda ajánlat 1.0 literes kiszerelésben is

Gombaölő csávázószer őszi- és tavaszi kalászosok maggal terjedő és talajon keresztül károsító csírakori betegségei ellen
A vetőmagcsávázás az egyik legfontosabb és egyben a
leghatékonyabb növényvédelmi eljárás, mivel ezzel biztosítjuk a
kelő növényünk egyik legérzékenyebb és legvédtelenebb
fejlődési szakaszának a biztonságossá tételéről. A csírakorban
károsító kórokozók csökkentik a vetőmag csírázását, a
fiatalnövények életerejét, ami kedvezőtlen időjárási körülmények
között elhúzódó keléshez, lassú kezdeti fejlődéshez, legvégső
esetben pedig növénypusztuláshoz vezethet. Mindez ritkább
növényállományt, csírakorban kialakuló megbetegedést, végző
soron termés csökkenést eredményez.
®

A Shard-Act gombaölő csávázószer hatóanyaga a triazolok
csoportjába tartozó flutriafol és a benzimidazolok csoportjába
tartozó tiabendazol. Egy kontakt, valamint egy felszívódó hatású
hatóanyag kombinációja. Így a két hatóanyag együttes
(szinergista) hatásának köszönhetően biztos védelmet nyújt az
üszög betegségektől kezdve a nehezen leküzdhető Fusariumfajokig.
A Shard-Act® alkalmazásának előnyei:
- kettős gombaölő hatás
- könnyű kezelhetőség
- széles hatásspektrum
- minimális porlási veszteség
- költségtakarékos megoldás
A Shard-Act® felhasználható:
®
A Shard-Act csávázószert 2,0 liter/tonna adagját, nedves
Kapható a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. boltjaiban.

csávázással kell felvinni a vetőmag felületére, 5,0-15,0 liter/tonna
csávázólé felhasználásával.
®
A Shard-Act csávázószer formulációja gyári kiszerelésében
tartalmaz színező és ragasztó anyagot, mely segíti a szer magon
való megtapadását, ezért vetés során a hatóanyag nem porlik le
a mag felületéről. A mag felületén lévő kórokozókat
kontaktmódon pusztítja el. Csírázáskor pedig a fiatalnövény a
felületén és a gyökerein keresztül veszi fel a hatóanyagokat és
így válik védetté a gombafertőzésekkel szemben.
A csávázott vetőmag biztonságosan tárolható.
Egyéb szakmai ajánlás:
A csávázószert felhasználás előtt gondosan homogenizáljuk. A
csávázás elvégzése után tiszta vízzel öblítsük át a rendszert.
A csávázott vetőmag talajjal való teljes takarását a vetést
követően biztosítani kell.
A készítmény kizárólag vetőmag csávázásra használható fel. A
csávázott vetőmagot étkezési, takarmányozási célra felhasználni,
valamint ilyen rendeltetésű termékkel együtt tárolni tilos!
Használja ki Ön is a Sharda által biztosított árelőnyt!
Eredményes betakarítást és sikeres őszi vetést kívánunk a
Sharda Hungary Kft. csapata nevében.
dr. Kondár László
technikai és fejlesztési menedzser
Vetéstől az aratásig

Mórahalom (62) 580 317

Zákányszék (62) 290 521

Kistelek (62) 257 879

Papp Mónika
+36 30 739 5895
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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
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Tápanyag ellátás aktuális kérdései
Az ősz beköszöntével, a nappalok rövidülésével a növények is
felkészülnek a télre, vagy mindent megtesznek azért, hogy
termésüket beérleljék. Ezt a folyamatot a termelő, kertészkedő
ember is támogathatja, hogy növényeinek ez minél jobban
sikerüljön.
Először röviden a ház körül a gyepek, örökzöldek, egyéb több
éves nem gazdasági hasznukért tartott növényekről egy pár
szót ejtenék. A gyepek, pázsitok ápoltságától, öntözöttségétől
függően három fő csoportba sorolhatok, az öntözetlen,
gyakorlatilag „ősgyep”, melyek összes gondozása kimerült az
alkalmankénti fűnyírásban, esetleges tápanyag pótlását
elhalaszthatjuk jövő tavaszra. Az alkalmanként locsolt, de nem
intenzív gyepfelületek tápanyag visszapótlását és egyben a
télállóság fokozását célszerű minél előbb megejteni. Lényeges, hogy erre káliumot szulfátos, esetleg nitrátos formában
káli túlsúlyos műtrágyát használjunk. A nitrogén-kálium egymáshoz viszonyított aránya minimum 1:2,5 legyen, de inkább
magasabb.
Saját import kínálatunkból a 100%-ban vízoldható Rosasol
család több tagját is bátran ajánlom, de kimondottan erre a
3-5-40-es összetételű Téli felkészítő, más növényeknél érlelő,
pirosító hatású műtrágyát ajánlom 2-3dkg/m2 mennyiségben.

Előnye még ennek a műtrágyának, hogy a 25 kg-os kiszerelés
mellett kapható boltjainkban a 3 kg-os kiskerti változat is. A
műtrágyát vízben könnyen feloldva kilocsolhatjuk, vagy
öntözéssel kijuttathatjuk a kezelendő gyepre, s az örökzöldek
is meghálálják. Hatására a növények mind a gyep, mind az
örökzöldek, de a fák és a szőlő is fagyellenállóbb lesz. Az
intenzíven öntözött, gondozott gyepek talajából a tápanyag
nagy részét, homokos területeken az egészét kimostuk. Itt a
vízoldható téli felkészítő 100%-ban vízoldható Rosasol 3-5-40
felkészítő mellett mindenképen célszerű a sok öntözés
hatására kimosódott kalciumot és magnéziumot is pótolni. Az
idei ősztől forgalmazzuk a WAP-Mag 28 calciumot és 16 %
magnéziumot tartalmazó granulált műtrágyát. Gyakorlatilag
egy kalcium-nitrát és egy keserűsó hatóanyag de csak az
egyik áráért. (kémiailag nem azonos összetétel) 3-5 dkg/m2.
A gyökérzöldségek mindegyike bór igényes. Hiányában a
tárolhatóság nagymértékben romlik. Mind a sárgarépa, mind a
petrezselyem, de a zellernél különösen gondoskodni kell a
pótlásról. Hiányában a levelek hegyén vörösödés figyelhető
meg, a levél tövén pedig barnulás, s gyakran baktériumos
rothadás is elindul ezeken a részeken. A tervezett betakarítás
előtt két alkalommal egyszer kb. egy hónappal előtte, majd két
hét múlva célszerű kijuttatni 3-4 liter/ha dózisban Rheobort.
Miért Rheobort? Mert ez egy olyan speciális calcium borát
melyben a bór kalciumhoz van kötve, s ezért a növényszámára folyamatos bór ellátást biztosít. A kalcium a sejtfal
vastagság fokozásával pedig a tárolhatóságot tovább fokozza.

A tünetek egyébként a peronoszpórára tényleg hasonlítanak,
de ott először csak sárgulás és a sárgulásban megjelenő
gombostűfej nagyságú fekete apró penészkiverődés figyelhető
meg. S csak érdekességnek bemutatok még egy kalcium
hiányt, melyet az idén különösen sokan összekevertek a burgonyavésszel. Pedig nem az.
Amennyiben a répatest, vagy a zellergumó méretével nem
vagyunk megelégedve és még van kellő mennyiségű zöld
levélzet, úgy az utolsó egy hónapban célszerű akár hetente is
lombtrágyaként 0,5-1%-ban káli túlsúlyos Rosasol műtrágyát
használni. Ha a levélzetet is kívánjuk növelni. akkor a 12-6-36
+2MgO+mikroelemes összetételt ajánlom, ha ellenben elégedettek vagyunk a növényeink levélzetével akkor a 3-5-40-es
Rosasolt. Mindkettő összetételnek van vödrös 3 kg-os kiszerelése is a kiskerti felhasználóknak.
A bór hiány nemcsak a gyökérzöldségekben, hanem a káposztafélékben is komoly károsodást okoz. Környékünkön a karalábé termesztése a legelterjedtebb, sokan nem tudják, hogy a
gumósódás kezdetétől megemelkedik erősen a bór igény. Hiányát megelőzhetjük a Rheobor kezeléssel, 3-4 l/ha dózisban.

Az idei évben egyre többen és egyre nagyobb felületen
kezdtek el különböző hagymákat termeszteni. Ugyanakkor a
tápanyag ellátását sokan nem ismerik, nem is igazán foglalkoznak vele. Most csak egy tünetre hívnám fel a figyelmet,
mert egyre többször, egyre többen jönnek be hozzánk azzal,
hogy X helyen peronoszpóra elleni szerekből ajánlottak nekik,
de nem sikerül megfogni a betegséget, ajánljunk nekik valami
jobbat. S elcsodálkoznak amikor közöljük, hogy ezt a tünetet
nem peronoszpóra, hanem egy tápanyag hiánya, mégpedig a
kalcium hiánya okozza, s erre az egyik legjobb szer, ha nem a
legjobb a Rosatop-Ca. Kezelésének hatására ugyan az
elszáradt részek nem zöldülnek vissza, de legalább a további
levélvesztés megáll, s a következő vetésnél a kibújó 1-2
leveles éppen csak hogy kibujt hagymát is kezelve megakadályozzuk a hiányt.

A két állomány szinte egyszerre lett ültetve, az egyik gazda
lassan már szedi, a másik az átteleltetésen gondolkodik.

A levélen látszik, hogy szinte már réz mérgezést kapott a sok különböző
rezes felszívódó kombinációktól, amikor kihívtak és meg kellett állapítani,
hogy nem az a baj amire a termelő kezelte.

S, hogy ne csak hibákról számoljak, be, habár abból lehet
igazán tanulni, tartja a mondás, ezért cikk zárónak elárulok
egy titkot. Sokan megkérdezték, hogy a mórahalmi bolt ablakában található muskátlik mitől olyan szépek. Rosasol virágzást segítő műtrágya, Rosatop-Ca lombtrágya gyakorlatilag
hetente. A Rosatop-Ca ugyan nem szükséges hetente, de az
idei évben is a gyapottok moly folyamatosan rajzott, s a
muskátlit különösen szereti, s ellene Bulldock 25EC-t és
Rimon-t használtunk. A Bulldock a lepkék ellen, míg a Rimon a
lerakott tojások és a kis kukacok ellen védte a muskátlit. Így
esélye sem volt a gyapottok molynak a muskátli bimbóit
kirágni. De ezt a folyamatos virágképződés és virágzás miatt
minden egyes újabb virágnál el kellett végezni, s ha már úgyis
permeteztünk, akkor kiegészítettük Rosatop-Ca-val. A levelek
sötétzöldek, s egészségesek, a virágok pedig nagyok, hatalmasok. Mondhatnám azt is, hogy cégünk reklámja.

Ahogy a Scorpios cikkben is írtam a szakértelem sokszor
többet spórol mint akárhány permetezés, mert minden fölöslegesen elvégzett védekezés csak plusz pénz a termelőnek.
Igaz bevétel a szer eladójának, de rendszeres vásárlóink
tudják, hogy mink azt is megmondjuk, ha szerintünk egy védekezés fölösleges. Közös kellene, hogy legyen az érdek, hiszen
a termelő csak addig termel míg megéri neki, addig vásárol
növényvédő szert és tápanyagokat is amíg termel. Jó lenne,
ha a gazdaboltosok, és egyéb eladók is ezt szem előtt
tartanák. S lehet a sort folytatni, hogy a felvásárlónak is
érdeke lenne a termelő kedvet fenntartani, s nem csak a
lehető legnagyobb haszonra törekedni. A Kertészek kis/Nagy
Áruháza boltjaiban nem biztos, hogy a legalacsonyabb árat
találja, de azt garantáljuk, hogy szakértelemmel segítjük
munkájukat, s innen már csak matematika, hogy melyik az
olcsóbb, melyik a jobb, ha mindig permetez valaki, vagy ha
szakszerűen.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-ellátási mérnök
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Hogy a vízpótlás valóban segítség legyen a rászoruló növényeknek

A vízpótló öntözés szakszerűségéről részletesebben
Az öntözés fontosabb jellemzői, elemei

Az idei év krónikus aszályában nagyon erősen meglátszott a
különbség a jól és rosszul végzett vízpótló öntözések között.
(Más öntözésről - kelesztő, frissítő, fagyvédő, szí-nező,
beiszapoló, párásító, stb. - most nem ejtünk szót, de
fontosságuk miatt valamikor ezekre is érdemes lesz kitérni.)
A helytelen öntözés sokszor csak növeli a bajt, és óriási
költséggel, munkával sem lesz eredményes.
A hibás gyakorlat hátterében nagy félreértések vannak,
melyek közül a legfontosabbak:
- Az öntözés mértékegysége a mennyiség, a liter adott
területre, és nem az óra!
- A másik, hogy amikor több víz kell, nem többet, hanem
többször kell öntözni!
A kertészeti termesztésben öntözésről igazán csak akkor
beszélhetünk, ha a víz pótlása szakszerűen történik. Az
öntözést meghatározó talaj, klíma és kijuttatási sajátosságok összhangjában. Fontos, hogy ilyen sorrendben!
Tehát a talaj, klíma ismerte és csak az után jöhet az
öntözés! Lássuk tehát az alapokat és a kivitelezést!

A helytelen gyakorlat leggyakrabban tapasztalt káros
következményei:
- Tápanyag kimosás, sárgulásos tápanyaghiány, megnyúlás
sok egyéb következménnyel.
- Talaj levegőtlenség, leiszapolódás, a miatt csúcssárgulás,
vas és mikroelem hiányok, gyökérbarnulás, gyökérvesztés,
növekedés leállás.
- Folyamatosan túl magas nedvességszint, ami miatt vegetatív túlsúly, túl buja növekedés, nagy lomb, de virágelrúgás,
éréslassulás, minőségromlás következik be.
- Túl kis adaggal öntözés, és gyökérzóna a legfelső talajrétegben marad, ezért a tápanyag és vízkapacitás nagyon
kicsi, a felmelegedés, kiszáradási kockázat pedig túl nagy
már egy öntözés elcsúszás esetén is szürke és hervad az
állomány.
- Erős melegben végzett kis kapacitású öntözéssel a gyökerek és a növény különböző mértékben történő perzseléses
károsodása, azaz „megfőzése”, ami az alig észrevehetőtől a
kipusztulásig bekövetkezhet.
- Ismeretlen, rossz minőségű öntözővíz használata a növény
fejlődésére és a talaj minőségére is tartósan, illetve súlyosan káros.
A kánikulában mindenki igyekezett lehetőségei szerint öntözni,
de eredményesen ez felsorol problémák miatt nem mindig
sikerült. Ahol az elkövethető hibákból több is előfordult, sikeres
öntözésről nem beszélhetünk.

A vízpótló öntözés alapjai
Mik az öntözés szakszerűségének elemei,
kritériumai?
Öntözéssel a talaj nedvességtartalmának folyamatosságát,
mérlegét szeretnénk biztosítani.
A talajnedvesség feltöltődés és fogyás egyensúlyát a következők befolyásolják:
- A talaj nedvessége fogy a természetes párolgással
(evaporáció), mélyebb rétegbe vezetéssel (drén), elfolyással (lejtőn), a növények vízfogyasztásával (transpiráció) és a
lekötődéssel (holt víz).
- A talaj nedvességét növeli a csapadék, odafolyás, alsó
rétegből felszívódó víz, levegőből megkötött (higroszkópos)
víz és az öntözés.
Nagyon sok tényező együttesen határozza meg az öntözés
kivitelezésének részleteit, illetve ezen keresztül annak eredményességét.

1. táblázat: A kertészeti talajok fizikai jellemzői (szakirodalmi adatok alapján)
Talajtípus
Homok
Homokos
Középkötött
Agyagos
Agyag

AranyVízkapacitás
Hasznos víz
Víztarkötötttás
mm/10 cm mm/40 cm mm/10 cm mm/40 cm
ség
16
20
25-30 gyenge
56
5
30-37 gyenge
20
24
80
6
jó
30
28
37-42
120
7
42-50
jó
38
56
152
16
50-60
erős
46
100
184
25

2. táblázat: Az esőszerű öntözés intenzitásának összefüggései (Simon G., 2010)
Talajtípus
Homok
Homokos
Középkötött
Agyagos
Agyag

Vízvezetés
nagyon (túl) nagy
jó
jó
közepes
igen gyenge

Vízáteresztő
képesség;
(mm/óra)
33
30
22
16
12-14

Öntözés
max.intenzitása;
(mm/óra)
20–24
12–20
9–12
7–9
5–7

3. táblázat: Az átlagos párolgási veszteség az öntözés intenzitása szerint
(szakirodalmi adatok alapján)
Öntözés intenzitása;
Intenzitás

l/m2/óra

Párolgási veszteség *; %
Nappali órák

Éjszakai órák

Kicsi
3-5
40
20
Közepes
5-15
30
20
Nagy
15-20
20
10
* Megjegyzés: A hőmérséklet, relatív páratartalom és szélviszonyok még befolyásolják.

Az öntözés szakszerűsége elsősorban a talajadottságok, a klíma,
éghajlati körülmények és az öntözővíz kijuttatásának részletein,
összhangján dől el. Tehát a három feltételrendszer összehangolásán múlik az öntözés sikere. (A növény szerepe is fontos, de
mértéke közvetlenül, a hajtatást kivéve, sokkal kisebb.)
A helyes öntözéshez tehát először a körülmények, feltételek
ismerete szükséges. Ezek függvényében kell a műszaki paramétereknek, az öntözőrendszernek, majd a kivitelezésnek
megfelelni. Amikor ezek rendben vannak, az öntözést valójában ekkor kezdhetjük el.
A legfontosabb jellemzőket, öntözési fogalmakat külön keretes
részben emeltük ki.

A talaj szerkezete, összetétele
Meghatározza a víz elvezetését és a megtartott víz mennyiségét, melynek alapja a kötöttség (1. táblázat). (A növényeknek
nem felvehető, kötött víz mennyisége részben közömbös, de
jelentősége van a kötött talajokon.)
A jó vízvezető talajon (homoktalajok, köves talajok) gyorsan
„leszalad” a víz, a megtartott mennyiség kisebb. Nagyobb
intenzitású, de kisebb adagú lehet az öntözés. A mélyebb
rétegbe folyó veszteség is nagy lehet. Ezzel ellentétben a
kötött, ülepedett talajon rossz az elvezetés, nagyon sok
visszatartott és a lekötött víz is. Kisebb intenzitás megengedett, de a vízadag lehet nagyobb. Ülepedett homokon rossz
az elvezetés de rossz a víztartás is, ezért itt nagyon nehéz jól
öntözni.
Az öntözés szempontjából ez azt jelenti, hogy az öntözés
intenzitása, valamint a vízadagok meghatározása alapvető és
meghatározó a jó öntözési kivitelezéshez.
A párolgásra is erős befolyással van a talaj szerkezete. Az
évszak klímája szerint tavasszal és ősszel kisebb, nyáron
nagyon jelentős a talaj párolgása. Műveléssel természetesen
erősen csökkenthetjük ezt a veszteséget, de tudomásul kell
venni, hogy nyári időszakra a párolgás mennyisége a növény
fogyasztását is meghaladhatja, tehát naponta akár 4-5 l/m2 is
lehet. (Ha egy teljesen puszta területet nedvesen akarunk
tartani, ennyit kellene öntözni)
A nedvességtartalom a talaj víztartó képességének ered-

A cikkben említett öntözési fogalmakat és több fontos jellemzőt kell
ismerni az öntözés gyakorlatában, szakszerű kivitelezéséhez.
Röviden jellemezve nézzük át a legfontosabbakat fontossági sorrend
nélkül:
- Az öntözés szükségességének ideje: a talaj nedvességtartalmának
csökkenése az optimális alsó határa, melyet elfogadhatóan a műszer
(tenzióméter) segítségével állapíthatunk meg.
- Öntözés kezdésének ideje: elsősorban a párolgási veszteségek
miatt jelentős a felső öntözési módoknál és kisebb intenzitású
rendszereknél, hogy a késő délutáni és kora reggeli órák közé
essen (3. táblázat). Csepegtető és altalajöntözésnél az indítás
szempontjai mások.
- Intenzitás: az adott idő alatt egységnyi területre kijutó víz
mennyisége, pl.: l/m2/óra, vagy mm/m2/óra. Az 5 l/m2/óra intenzitás
azt jelenti, hogy 1m2 területre egy óra alatt 5 liter öntözővíz jut ki.
Jelentősége a talaj vízelvezetése miatt van, mert a felületen maradó
víz kérgesít, összefolyik, elfolyik, tehát a túl nagy intenzitás káros.
Nem ülepedett homoktalajon az elvezetés csaknem korlátlan.
Vályogos talajon egy órás öntözés után már csak 30 mm alatti az
egy órás beszivárgás. Agyagtalajon fél óra öntözés után már csak 5
mm/óra a beszivárgás mennyisége, intenzitása (2. táblázat).
- Vízadag, vagy öntözési norma: az egységnyi területre kijutó
összes víz mennyisége, pl.: l/m2, vagy m3/ha, stb. Ismerte, mérése
az öntözés kivitelezésének alapja. Jelentősége a talaj vízkapacitása
miatt van. Adott talajréteg a talaj típusa és nedvességtartalma
függvényében csak adott mennyiségű nedvességet képes
megtartani, a többi elfolyik a mélyebb részbe. Ez ugyan teljesen el
nem vész, de hasznosulása bizonytalan.
- Idénynorma: a tenyészidő alatt szükséges összes öntözővíz
mennyisége, melyet a tervezéshez, az öntözőrendszer méretezéséhez kell meghatározni, megtervezni, hiszen azt előre soha
nem tudhatjuk.
- Öntözési forduló: az öntözés gyakorisága napokban, a két
öntözés között eltelt idő függvényében. Az öntözővíz szükséglet és
a talaj vízkapacitása szerint például gyakrabban, kis adaggal, 5-1520 mm, vagy l/m2 adaggal öntözünk laza talajon, az öntözési forduló
1-5 nap. Nagyobb adaggal, de ritkábban, 30-50 mm adaggal is
öntözünk, az öntözési forduló 7-20 nap is lehet. Erősen befolyásolja
az öntözési mód is. csepegtetéssel egyszerre 4-6 l/m2 adagnál
többet nem juttathatunk ki, homokon pedig legfeljebb 3 l/m2-t, tehát
az öntözési forduló 1-2 nap, de nyáron, hajtatásban akár naponta
15-20 alkalommal is szükség lehet az öntözés indítására.
- Öntözési mód: a víz talajra, talajba juttatásának módja. Esőztető,
vagy esőszerű-a szórófejekkel végzett felső öntözés. Kis vízadagú
szóróknál mikro-szórós öntözésről beszélünk. A cseppenkénti
öntözés különböző csepegtető elemekkel történik a felszínen, vagy
a talajban és akkor altalaj öntözésről van szó, ami más módon is
történhet. Az árasztásos, csatornás, egyéb régi felszíni öntözési
módok már nem alkalmazottak. Az öntözési mód jelentősen
befolyásolhatja az öntözés alapvető paramétereit, így az intenzitást
és vízadagot is a talajtulajdonságokkal együtt meghatározza.
- Öntözés vesztesége: két jelentősebb úton, a párolgással és az
altalajba jutással történik. A túlöntözés vesztesége a gyökérzóna alá
szivárgással adódik. Nem tekinthető teljes mértékben veszteségnek, de nagyobb részt igen. Továbbá a gyökérzóna levegőtlenségével okozott káráról se feledkezzünk meg!
- A párolgási veszteség, amit a klíma, elsősorban hőmérséklet és az
öntözés intenzitása befolyásol, bizony igen nagy, akár az öntözővíz
fele is lehet (3. táblázat). A veszteséget a hőmérséklet, relatív
páratartalom és szélviszonyok is változtatják! Késő esti óráktól kora
reggelig a párolgási veszteség fele nagyságrendű, tehát öntözésre
ezt az időszakot válasszuk.
- Termesztési mód: A szabadföldi és hajtatott körülmények között
jelentősen eltérnek az öntözés jellemzői. Szabadföldön a legmagasabb a párolgási veszteség, a legnagyobb a kitettség, így a
vízszükséglet is. Hajtatásban a párolgást jelentősen befolyásoló
borult, vagy napsütéses idő miatt 30-50 %-kal is módosítani kell az
átlagos vízszükségleten. Ugyanígy a fűtésnél is 1-1,5 l/m2többlet
vízigénnyel kell átlagosan számolni. A takart termesztésnél a
párolgás jentős csökkenése miatt sokkal kisebb a szükséges
öntözővíz mennyisége. Nagyon célszerű az első ilyen technológiánál fokozottabban ellenőrizni a fólia alatti nedvességet a felső és
alsó talajrétegben is.
- Az öntözés egyenletessége, szórásképe: minőségét tekintve
nagyon fontos szempont, hogy az öntözött területen mindenütt
azonos mennyiségű víz jusson ki. Különösen nagy hibát jelent a
tápoldatos öntözés egyenetlensége. A szórófejek telepítése komoly
feladatot jelent, és annak hibáit a határban nap mint nap láthattuk
az idén. A rendszernek megfelelő nyomással és hibátlan, jól
működő szórófejekkel, csepegtető elemekkel kell az öntözést
elkezdeni. A kopott, hibás elemeket időben cseréljük ki.
- Öntözővíz minősége: nem részletezve az anyagban, de számos
nagyon fontos érték határozza meg az öntözővíz minőségét.
Hasznos tápelemek mellett káros sók, lebegő anyagok, szélsőséges kémhatás, vagy sótartalom adott vizet öntözésre alkalmatlanná tehetik. Laboratóriumi vizsgálat nélkül az öntözővíz
minősége nem pontosítható!
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ménye, és folyamatosan változik. Az előzőekben már említett
vízmérleg szerint feltöltődik, illetve fogy. A termesztés során
gyakran csökken olyan szintre, ami szükségessé teszi a
vízpótló öntözést.
A nedvesség forrása alapvetően a csapadék és öntözés. A
mélyebb rétegből felszivárgó víz mennyisége, (kapilláris víz) jó
szerkezetű, mélyen művelt lazított altalajnál igen jelentős
lehet, ha van tartalék mélyebben. Ugyancsak köt meg a talaj a
levegő nedvességéből is (higroszkóposság függvényében)
kisebb mennyiséget.
A nedvességtartalmat az öntözés megkezdéséhez ismernünk
kell, kellene. Tenzióméter, talajnedvesség mérő nélkül ez
szinte lehetetlen. A talaj nedvességtartalmát a szántóföldi vízkapacitás értéke fejezi ki, ami a növényeknek hasznosítható
víz. A talajnedvesség víz-levegő arányával is szorosan
összefügg melynek optimális, 70-30 %-os aránya a gyökerek
számára fontos tényező. Szántóföldi növényeknél általában
60 %-ig mondjuk megfelelőnek, a vízigényes kertészeti növényeknél pedig 80 % körül optimális. Öntözéskor a nedvességtartalom 100 %-ra emelkedik, és ekkor átmenetileg erősen
csökken a levegőtartalom, tehát a gyökerek fulladhatnak. A
gyakori és hosszú levegőtlenség a gyökerek, a növény fejlődését gátolja, leállítja, tehát káros.
Hogy mennyi a sok és kevés, arról a későbbiekben lesz szó
részletesen a kivitelezésnél.

A klíma jellemzői
Közvetlenül a hőmérsékletet és besugárzást kell az öntözés
szempontjából figyelembe venni. A hőmérséklet a talaj természetes párolgását és a növény vízfogyasztását is meghatározza. A
felmelegedéssel a vízfogyasztás fokozottan emelkedik. A tenzióméter mellett a napi hőösszeg számításával nagyon jó megközelítést kapunk a pótolandó víz mennyiségének ellenőrzésére.
Minél nagyobb a hőösszeg, annál nagyobb a párolgás és ennek
megfelelően a vízigény, melyet módosít a szélhelyzet is.
A fotoszintézis aktivitásán keresztül a növény vízfogyasztását
a fény is befolyásolja. Erősebb megvilágításban a növény
vízfogyasztása emelkedik. Hajtatásban vannak besugárzással
vezérelt öntözőrendszerek is.
Nagyon jelentős lehet az öntözés párolgási vesztesége. Kis
intenzitásnál, meleg nappalon történő öntözésnél az 50 %-ot
is eléri a veszteség! Éjszaka ugyanekkor fele az öntözés
párolgási vesztesége (3. táblázat).
Túl magas, 25 oC feletti hőmérsékleten, erős besugárzásnál az
öntözés már túl sok kockázatot jelent. Gyökér, virág és lombperzseléssel a növényi részek szinte „megfőnek”. Mértéke az
alig észrevehetőtől a pusztulásig előfordulhat a körülményektől függően.

Az öntözővíz adag számítása, mérése és az öntözési forduló, a következő öntözés ideje
A vízpótló öntözés két alappillére, hogy mekkora vízadaggal és
milyen gyakran öntözzünk.
Az egyszeri vízadag tervezése az öntözés szakszerűségének
első alappillére.
A talajok öntözhető vízkapacitása esőszerű öntözésnél a nedvességtartalomtól függően 40 cm gyökérzónára homokon 15-35 mm,
tehát l/m2, középkötött talajon 30-50 l/m2, kötöttebb talajon pedig
40-60 l/m2. A kijuttatás intenzitása, tehát a optimális öntözési
időtartam homokon egy óra körül lehet, középkötött talajon 3-5 óra
között, kötött talajon pedig 5-6 óra.
Esőszerű öntözéssel célszerűen 30 mm adagot alkalmazunk,
tehát az öntözési forduló 5 napos kell legyen. Csepegtetéssel egy
öntözéskor szabadföldön legfeljebb 5-6 l/m2 juttatható ki, tehát az
öntözési forduló naponta. Hajtatott konténeres növényeknek egy
öntözés legfeljebb 1,5 l/m2 lehet, tehát az öntözési forduló legalább
négyszer naponta.
A vízadag mérése: az ellenőrzés legfontosabb eleme lehet.
Minden új öntözőrendszer beállításakor, változtatáskor alapvető a
vízadag, illetve az öntözés intenzitásának bemérése. Ellenőrzésre
is szükség van időnkét, pláne ha valamilyen műszaki beavatkozás
történt a rendszerben.
Vízmérő óra: beszerelése legegyszerűbb és legpontosabb mérést
teszi lehetővé. Hátránya, hogy az egyenletességet ezzel nem tudjuk
ellenőrizni, tehát mellette szükség van a területi mérésekre is.
Esőztető öntözésnél: a kapható műanyag csapadékmérők
néhány egymástól távoli ponton talajszinten történő elhelyezésével
mérjük meg a kijuttatott víz mennyiségét. A kijuttatott vízmenynyiség közvetlenül mm-ben (l/m2-ben) leolvasható. A tényleges
vízadag a több mérés átlaga lesz. Az egyszerűbb konzervdobozos
módszernél a hasonlóan több ponton gyűjtött víz magasságát kell
pontosan mm-ben megmérni a dobozokban. Több mérőpont

ennek alapján az öntözési fordulót, tehát az öntözések gyakoriságát. (Lásd keretes részben!)
Nézzük az öntözési gyakorlat legfontosabb kérdéseit!

Mikor van szükség öntözésre?
A gyökérzóna nedvességtartalmának kedvező szint alá csökkenésekor, a tenzióméteren jól látható, tehát amikor a gyökérzóna szárad. A nedvességtartalomra a már említett szántóföldi
vízkapacitás értéke is utal, de azt csak labora-tóriumban
tudják mérni, tehát a termesztő számára csak elméleti dolog.
Tapintással, tapasztalatból is közelíthető ez az állapot, de a
nedvességmérő (tenzióméter) használatát a napi gyakorlatban semmi nem pótolja! El kell helyezni a gyökérzónában
egy-két egyszerű és nagyon jól használható eszközt, és nincs
találgatás, nincs felesleges öntözés. Hajtatásban is ilyen
műszer alkalmazására van szükség, illetve ilyen műszer jelzi
az öntözés indításának idejét, vagy indítja is automatikusan az
öntözést.

Mekkora vízadaggal öntözzünk?

Közvetve és közvetlenül tehát a klíma alapvetően befolyásolja
az állomány vízigényét, ezzel pedig az öntözővíz szükségletet
is. Csapadék esetén a forrás szaporodik, ez természetesen az
öntözővíz szükségletet csökkenti.

A legnagyobb hibák forrása talán minden öntözési módban a
helytelen vízadag alkalmazás. Sajnos a meleggel összefüggésben határozza meg sok kertész az öntözővíz adagot, ami
óriási szakmai tévedés! Mert a vízadagot egyedül a talaj
vízbefogadása határozza meg. (Számítása a keretes részben
található!) Több vizet több adagban kell kijuttatni! Általában
ugyanakkora adagokkal, ha a körülményekben lényeges
változás nem történt. Frissítő, hűtő, stb. öntözésre ez természetesen nem érvényes.

A vízpótló öntözés kivitelezése
Teljes felelősséggel állítható, hogy az alapoknál megismert
szempontok ismerete és figyelembe vétele nélkül szakszerű
öntözés nem végezhető. Nincs az a szerencsés, aki találomra
minden részletet eltaláljon.
Hosszú évtizedes gyakorlati tapasztalatom, hogy a legelső:
Mennyit öntözött? kérdésre a válasz: Két órát, vagy háromszor
20 percet, vagy stb. stb. Hogy valójában mennyit, hány l/m2-t,
ki sem deríthető, mert a kijutó víz mennyisége ismeretlen!
Pedig az öntözéssel mindenki jobbat, többet, szebbet szeretne
elérni. Ehhez pedig az öntözővíz adagot kell adott talajra
szakszerűen meghatározni. Majd az öntözővíz szükségletet és

Ez az adag függ a talaj nedvességtartalmától és típusától,
amelytől a víztartó képesség, a vízkapacitás is adódik (1.
táblázat). A táblázat adataiból jól kitűnik, hogy a termesztésben a homoktól az agyagosig legjellemzőbb talajtípuson 10
cm talajréteg teljes vízbefogadó képessége közötti különbség

közötti összehasonlítással az egyenletességet ellenőrizhetjük. Ha
a különbség a pontok között eléri a 10-15 %-ot, az öntözés
minősége már nem megfelelő.
Csepegtető öntözésnél: a csepegtető elemek alatt kell a talajban
a gyűjtőedényeket egymástól távoli pontokon, a szárnyak elején,
közepén és végén is elhelyezni. Több csepegtető elem kifolyó vize
is összekapcsolható a pontosabb mérés érdekében. Csepegtető
pálcák, kapillárisok esetében a vízfogás sokkal egyszerűbb.
Az öntözési forduló a következő öntözés esedékességéig eltelt
napok száma, amikor a talaj vízkészlete ismételten az alsó határhoz ért. Tehát ismét öntözni kell a szakszerűen kalkulált adaggal. A
körülményektől függő vízszükséglet és a vízadagok határozzák
meg az öntözési fordulót. Minél nagyabb a vízszükséglet és minél
kisebb a vízadag, annál kisebb az öntözési forduló.
A fogyást szakszerűen a már említett tenzióméterekkel mérve
ellenőrizzük. Talajtípus, növényállapotra leírt határértékek vannak
segítségre a használatuknál.
A talajvíz fogyását tapasztalati úton is kalkulálhatjuk ellenőrzés
céljából. A napi középhőmérséklet (7 ó. 14ó. 21 ó), vagy nappali és
éjszakai két csúcs átlag értékének negyede-ötöde a napi átlagos
összes vízszükséglet mm-ben, vagy l /m2-ben kifejezve. Negyede a
vízigényesebb, ötöde a kevésbé vízigényes kultúráknál. Gyakorlatban, ha napi középhőmérséklet 18-30-25 oC mérésekből 24 akkor
5-6 mm, vagy liter/m2 az átlagos napi vízigény. Ha ugyanezen a
napon nappal legmagasabb 32 oC volt, éjszaka pedig a legalacsonyabb 16 oC, átlaga szintén 24 oC, tehát hasonló értéket, 5-6
mm-t kapunk. Ebből természetesen a csapadék mennyiségét le kell
vonni az öntözővíz kijuttatásánál.
Az előbbi vízszükséglet példa alapján 10 nap ilyen időjárásban
vízigényes növénynek legalább 60 mm, tehát 60 liter/m2 öntözés
szükséges.

háromszoros! Tehát hasonló körülmények között egy öntözés
vízadagja között is kötelező ilyen különbséget tartani.
30 cm száraz gyökérzóna teljes feltöltésére tehát homokon
legfeljebb 50 mm, középkötött talajon 90 mm, agyagos talajon
pedig 130 mm öntözés szükséges.
Könnyű belátni, hogy az öntözés megkezdésekor nedves
talajon ennek a mennyiségnek csak kisebb része szükséges.
Esőztető öntözés vízadagjánál a teljes, 25-40 cm mélységű
gyökérzóna talaj tömegét figyelembe kell venni. A vízpótló
öntözővíz egy-egy adagja általánosan 15-30-40 mm lehet.
A csepegtető öntözésnél már nagyon oda kell figyelni a
ténylegesen nedvesített zóna területére. Ritkán elhelyezett
csepegtető csöveknél a nedvesített gyökértömeg talajtípusonként nagyon eltérő. Homoktalajon legfeljebb 60-70 cm
széles beázó területtel számolhatunk, így az egyszeri vízadag
csak pár liter lehet m2-enként. A középkötött és kötöttebb
talajokon már 1 m, vagy annál is szélesebb a nedvesítés.
Tehát 1m-nél közelebb helyezett csepegtető szalagoknál öntözéskor már a teljes területtel számolhatunk.
Ugyanígy számoljunk a talajban elhelyezett csepegtető rendszereknél, az altalajötözésnél.

Az öntözés intenzitása
Néhány szempontból nagyon fontos az öntözővíz kijuttatásának sebessége, intenzitása, tehát az egységnyi idő alatt
kijutó víz mennyisége, pl. mm/óra, vagy l/m2/óra. A talajok
vízvezető, befogadó képessége eltérő (2. táblázat) és az
öntözés intenzitásának függvényében változik a párolgási
veszteség is (3. táblázat). A párolgási veszteség csökkentése
nagyon jelentős szempont a hatékonyság és gazdaságosság
oldaláról is.
Az intenzitás beállítása a szórófejeknél, csepegtető testeknél
lévő nyomást is jelenti. Adott rendszernél csak megfelelő
nyomás esetén kapunk garantáltan megfelelő és egyenletes
szórásképet, a számítottnak megfelelő átfedéseket, illetve a
várt vízmennyiség kijutását.
Csepegtető öntözésnél a csepegtetés egyenletességét alapvetően meghatározza a megfelelő nyomás, ezzel az intenzitás, ami az eldugulás megelőzése szempontjából szintén
kívánatos. A túlméretezett csepegtető rendszerek eltömődésének nagyon gyakran ez, tehát a túl alacsony nyomás az
oka, mert nincs öntisztulás.
Horinka Tamás
szaktanácsadó
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