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„Lapunkat a Szegedi Törvényszék P.20385/2012/4. sorszámú ítéletével a következők közlésére kötelezte:
Helyreigazítás: lapunk 2011. decemberében megjelent
VIII. évfolyam 9. számában „A pénztelenség újabb vámszedői” címmel megjelent írásban valótlanul állítottuk,
hogy a Móra-Input Kft. hamis termék szándékos forgalmazásával a termelőknek kárt okozott. A valóság az, a
Móra-Input Kft. valódi termékeket árusított, amelyek
eredetét termékkódokkal és a beszerzést igazoló számlákkal igazolta, így a termelőknek kárt nem okozott.
A Móra-Input Kft-től ezúton elnézést kérünk.”

Ángyán József
Zákányszéken járt
május 3-án
A Jobbik Csongrád megyei
szervezete meghívására Zákányszékre látogatott Ángyán
József, volt vidékfejlesztési
államtitkár, aki már rendszeresen kibeszél a Fideszből,
ami eddig nem volt jellemző.
Örült a lelkem, mert végre
találkoztam egy BECSÜLETES, emberi tartását megőrző
politikussal. S egyben szomorú is vagyok, rögtön két
dolog miatt. Kevesen jöttek el
meghallgatni, s amit mondott,
attól még szomorúbb lettem.
Mert teljesen más olvasni egy-egy médiában, hogy ki mennyit
lopott vezetőink közül, s hallani egy olyan hiteles embertől, aki
tetteivel már bizonyította, hogy nem azért állt politikusnak,
mert meg akart gazdagodni, hanem, mert meggyőződéssel
képviselt egy ügyet, s amikor ezt meg kívánták erőszakoltatni
vele, akkor fölállt, s azt mondta, hogy állj, ne tovább, ezt én
már nem vagyok hajlandó megcsinálni. De ki is ez az Ángyán
József? Ángyán József 1952. szeptember 20-án Nagyatádon
született. Nős, 5 gyermek édesapja. Egész élete és munkássága a mezőgazdasághoz, a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemhez köti. 1979-ben egyetemi doktori cím, 1993-tól a
mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, 2007-ben megkapja
az MTA doktora címet. 2006-os országgyűlési választásokon a
Fidesz megyei listán szerzett mandátumot, 2010-ben ezt
megismételte. 2010 június 2-án a második Orbán-kormány
államtitkára. Nevéhez fűződik az Orbán kormányzat radikális
földbirtok-szabályozási rendszere, melyet a 2010-es választások előtt a Fidesz teljes mellszélességgel képviselt, s hozzájárult a vidéki szavazóbázis nagymértékű Fideszre történő
szavazásához. Lényege, hogy a kis és közepes helyben lakó,
a mezőgazdaságból életvitel szerűen megélni akarókat hozza
helyzetbe a nagybirtokosokkal és a bankokkal szemben, akik
a földet egyébként is „csak” egy újabb befektetésként kezelik.
A 2012 januárjában bejelentett 10 éves Nemzeti Vidékstratégia terv, és annak végrehajtási kereteit adó Darányi-terv a
választási ígéretek szöges ellentéte. Ekkortól nyíltan, a nagy
nyilvánosságot is felhasználva bírálta Ángyán József a
FIDESZ kormányt, s lett szállóigévé mondása, hogy de
„Emberek nem ezt ígértük, ez vállalhatatlan” mondása. Több
alkalommal kilátásba helyezte lemondását, s mivel a meghirdetettekkel az intézkedések szöges ellentétben voltak ezért
végül is lemondott. A földpályázatok körüli botrányok, amikor is
a kormánypropagandával ellentétesen nem a helyben lakó
kisbirtokosok kapták a földek jelentős részét, sőt, éppen ellen-
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Hamisítások sokk!
A sok hamisítás miatt visszavonásra került az Actara WG
engedélye!
Még mielőtt mindenki megijedne, CSAK a WG formuláció, azaz
a granulátumos Actara engedélyét vonta vissza a Syngenta, a
termék gyártója 2013 április 30-cal. A folyékony SC formulációt
pedig bevezette 2013-ban a magyar piacra. Olvasóim emlékezhetnek rá, hogy két évvel ezelőtt a Homoki Gazdában
cikkeztem már erről, hogy Vigyázat, hamis Actara van a piacon.
Nos a mérték olyan nagyságú lett, s a magyar hatósági
gyakorlat olyan lassú, egyes esetekben nem a vásárlók és a
piac érdekei szerint döntő hatósági eljárásokra került sor, hogy
a Syngenta Kft úgy döntött, hogy így veszi elejét a további
hamisításoknak, s helyette a folyékony Actarát vezeti be. A
kereskedő partnereket levélben és személyesen is értesítették
a változásokról, ebből a levélből idéznék pár gondolatot:
„Kollégáink a hatóságokkal együttműködve számos esetben
szereztek be mintákat a gyanús tételekből. Mára többszörösen
bizonyított tény, hogy illegális csatornákon keresztül nagy
mennyiségben került Magyarországon kereskedelmi forgalomba a szabványtól eltérő, kétes eredetű, Actara-ként eladott
termék.” „Hatásuk nincs, vagy nem megfelelő, ráadásul sok
esetben veszélyes anyagokkal szennyezett áruról van szó.
Megnehezíti a termelők, kertészkedők és a kereskedők dolgát
is, hogy ezek a hamis tételek sokszor a valódihoz megtévesztésig hasonló csomagolásban, a kiskereskedelmi hálózatban is
megjelentek.” „a visszavonó okirat hatályba lépésétől számított
6 hónapon belül a kereskedői készleten lévő Actara 25 WG
tételek korlátozás nélkül értékesíthetők, a termelők pedig a
csomagoláson jelzett szavatossági időn belül felhasználhatják
azokat.” „Kérjük Önöket, a jövőben a legnagyobb körültekintéssel járjanak el megszokott Actara-juk beszerzésénél és
portfóliójukban részesítsék előnyben az új, folyékony, csak a
Syngentánál beszerezhető és ezért garantált minőségű Actara
SC-t.” Eddig az idézet a levélből. S, hogy napjainkban is van

kezőleg, akkor Ángyán professzor úr újra a nyilvánossághoz
fordult, s sorra hozta megdöbbentő adatait, tényfeltárásait,
melyben megyékre lebontva, elemezve, hogy a pályázók közül
ki mennyi földet kapott, s az ellentmondásokra, hogy nem a
helyben lakó, földből megélni kívánók kapták a földterületek
nagy részét, hanem Fidesz közeli oligarchák. (lásd. Homoki
Gazda 2012 8. szám) A két órás előadás és az azt követő egy
órás kérdések, válaszok néhány jellemző, s talán sokakat
érdeklő mondatai. Előadásában számokkal alátámasztva
következetesen maffiacsaládok irányításáról beszélt, ahol
Csányi Sándor birodalma közel 4 milliárd Ft-nyi területalapú és
egyéb pályázati forráshoz jutott 2011-ben, Nyerges Zsolt kb
3,5 milliárdhoz jutott, és ezek egyértelműen a Fideszhez köthető emberek, de 2 milliárdnyi jutott Leisztinger Tamás
üzletembernek is a földalapú támogatásokból, holott Ő egyértelműen szocialista kötődésű. Beszélt a híradókban agyon
reklámozott Csányi féle ultra modern tehenészetről, ahol zene
segíti a tehenek minél nagyobb tejhozamát, de gumipadozaton járnak, s folyamatosan vakcinázva vannak az egyenletes
termelés érdekében. Pont ellentétes azzal a Mízó reklámmal,
ami jelenleg is megy a TV-ben, a reklámfilm sugallata a természetes tartás, a nagy legelő stb. A valóság pedig pont az
ellenkezője. S megemlítette, hogy ez a 3,5 milliárd állami
támogatásból megvalósult beruházásnál nagy dirrel-durral
büszkélkednek az 58 új munkahellyel melyre szintén munkahely teremtő állami támogatást vett igénybe a Bonafarm
cégcsoport, de azt elfelejtik megemlíteni, hogy a 2700-as
tehenészet úgy jött létre, hogy 4 telepről összehordták a
teheneket és ezen a négy telephelyen 150 ember munkahelye
közben megszűnt. Szó volt Mészáros Lőrincről a felcsúti
fociakadémia és Felcsút polgármesterének, valamint Orbán
Viktor feleségének, Lévai Anikónak földtulajdonos társának
1320 hektáros földszerzéséről, holott a jelenlegi törvények
szerint is maximum 1200 hektár lehetne. De szó volt a
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aktualitása a vegyszerhamisításoknak, azt mi sem bizonyítja
jobban, minthogy a múlt hónapban buktak meg Mórahalmon
éppen műtrágya hamisítás közben. Mind a Délmagyar újság,
mind a www.police.hu/csongrad beszámolt a rajtaütésről. A
mórahalmiak számára nem volt nehéz kitalálni, hogy az R.
Zoltán és R. Gábor név kit rejt, főleg úgy, hogy vegyszer
kereskedelemben érdekeltek jelző is utalt rájuk. A Police.hu
honlapon fényképekkel is illusztrálták, hogy egy hagyományos
terménydarálóval hogy készült az olcsó „műtrágyából” egy
sokkal drágább monokálium-foszfát készítmény. Ja, hogy a
gazdák át lettek verve, az őket egyáltalán nem érdekelte. Az ott
készült és a cikkben említett mennyiség ugyanakkor az általuk
üzemeltetett boltban nem eladható mennyiség. Környékünkön
egyes gazdaboltokban gyanúsan olcsó, vagy csak a pult alól
kapható monokálium-foszfát kapható termelői beszámolok
alapján, szabadulnak a gyanús készlettől. Tehát nagy valószínűséggel került belőle máshová is. Már csak azért is valószínű,
mert a képek tanulsága szerint eredeti, vagy eredetinek látszó
zsákokba csomagolták. Az pedig kis tételnél nem éri meg. A
hatóságnál pedig sem ember, sem technika az összes gyanús
termék kiszűrésére. Mit tehet a vásárló? Először is: Csak
megbízható helyről vásároljon. Másodszor: Gyanú esetén
keresse meg a csomagoló anyagon feltüntetett gyártó, vagy
forgalmazó képviseletét. Majd Ők kivizsgáltatják, végig viszik az
időben és pénzben sem kis procedúrát, de nekik elemi
érdekük. Különben a termék lejáratódik, forgalma visszaesik,
stb-stb.
A cikk végére egy kis reklám. A Kertészek kis/Nagy Áruháza
Kft különösen ügyel arra, hogy boltjaiban csak megbízható
helyről származó termék kerüljön. S több termék forgalmazását szakmai alapon megszüntettük, amelynek gyenge
hatékonyságáról személyesen meggyőződtünk, vagy találtunk
helyette jobbat, hatékonyabbat, ár/érték arányban megfelelőbbet.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Csongrád megyei földhaszonbérleti pályázatról is, ahol „a nevének megfelelően a Héjják” (Héjja Testvérek Kft, Csongrád)
nyerte a meghirdetett föld 84%-át, s a többit a többi pályázó.
Így jöhet ki az átlag, melyet Fazekas Sándor miniszter szeret
emlegetni, hogy az átlag terület az 50 hektárt sem éri el.
Számoljunk, az egyik pályázó nyer egymaga ezer hektárt,
akkor hány kis nyertesnek kell mellette lenni, hogy kijöjjön a
sokat emlegetett 50 hektáros átlag méret. S még kiállítanak
egy szerencsétlen kismamát a karján egy kis gyerekkel, hogy
elmondja nagy nyilvánosság előtt, hogy Ő milyen hálás,
milyen jóságos ez a kormány! S szó volt arról, hogy Ángyán
professzor úr mért kezdett bele a szennyes kiteregetésébe.
Mert szerinte ez vállalhatatlan, hiszen az embereknek a
választások előtt nem ezt ígérték, éppen az ellenkezőét teszik
most. „Nem maradt más csak a becsületem, s az embereket
nem lehet becsapni. Nem tisztességes.” S meddig marad a
Fidesz frakcióban, meg minek? Így, egyenlőre több információhoz tudok jutni, csak ez az értelme, ha távozom a frakcióból, akkor fél évig mindenképpen a függetlenek között kell
helyet foglalnom, de valószínűleg később is ott maradok, volt
a válasz. Szó volt az új földtörvényről, hogy várhatóan két
héten belül újra a parlament elé kerül, melyben a nagybirtokos
integrátorokat hoznák előnybe a kis és családi gazdálkodókkal
szemben. A földtörvényhez kapcsolódó egyéb törvények, mint
például az integrátori törvény várhatóan már nem kerül be, a
tavaszi időszakban szinte biztosan nem, a választások miatt
pedig várhatóan ebben a ciklusban sem. De miről is lenne
ebben szó. Az országban lenne 7, azaz hét regionális integrátor, amely az összes műtrágya, vetőmag és növényvédő
szer forgalmazást bonyolítaná, s ugyanezen hét szervezet
vásárolná föl a szántóföldi termékeket, s ők kikerülnének
egyébként mindenfajta felső birtokkorlát alól is, azaz korlátlanul szerezhetnének földet a saját termeltetésükhöz. Felvetésemre, hogy ettől kezdve minden eladásra kerülő termék

2. oldal
20 %-kal kerülne többe, és minden felvásárlásra kerülő termék
20 %-kal kevesebbe, mert ne legyenek illúzióink, lásd trafik,
ahol utólag 4-ről 10% akarják emelni az árrést. (Időközben
már meg is emelték, s az eredeti meghirdetett cél, hogy a
fiatalkorúak be se léphessenek a boltba, az is meghiúsult,
hiszen már jégkrémet, s a legújabb hírek szerint már tölcséres
fagylaltot is lehet majd ezen trafikokban kapni) Ángyán úr
válaszában elmondta, hogy a miniszterelnökúr éppen fordítva
érvel, hogy a multik helyett stb-stb, de az egész földügy és a
hozzá kapcsolódok teljesen megegyeznek a trafik üggyel.
(Pedig akkor még a trafik botrány sehol sem tartott a
mostaniakhoz képest.) Mást mondunk, és mást teszünk. S én
is sokáig áltattam magam a „Jó király, aki nem tud, nem tudhat
mindenről és a gaz alattvaló képzettel. De le kellett vele
számolnom. Tudomásul kell vennem, vennünk, hogy a miniszterelnökúr mindenről tud, s nélküle, az Ő döntése nélkül nem
történhet semmi.” Szoktam beszélni „Fidesz hívők” előtt, akik
nem akarják elhinni, de ilyenkor biztatom őket, hogy mondják
el Ők, s majd megtapasztalják. Ángyán úr elmondta, hogy a
földtörvény módosításához, melyhez 200-nál is több módosítás érkezett, s Bencsik Jánossal (Szintén, volt, Fideszes
államtitkár.) közösen több mint 70 módosítót terjesztettek
be. Ángyán úr a Jobbik parlamenti frakciójához, s az LMP

frakcióhoz fordult javaslatai támogatásáért, s a két frakció
kezdeményezte a földtörvény név szerinti szavazását. Ángyán
József urat elkísérő Ács Sándorné, aki többek között a Kié
legyen a föld honlapot is üzemelteti, szót kért, s elmesélte,
hogy a szavazás előtt a parlamentben körbe járt és megpróbálta érvekkel meggyőzni a képviselőket Ángyán József
igazáról, és arról, hogy ne menjenek szembe a saját választási ígéreteikkel, igenis a kis és családi gazdaságokat, azok
földhöz jutását támogassák, s ne szavazzák meg ezt a földtörvényt. S elmondta, hogy személyesen beszélt Nógrádi
Zoltán képviselő úrral is, akinek erre az volt a válasza, hogy
„Azt már akkor sem gondoltuk komolyan!” Ángyán József
kiegészítette azzal, hogy a név szerinti szavazásnál a teljes
Fidesz frakció a szocialistákkal karöltve a miniszterelnök úrral
az élen megszavazta a választási ígérettel szöges ellentétben
lévő földtörvényt. Én nem szavaztam meg, ezért 250 ezer Ft
bírságot szabtak ki rám, melyet azonban nem fizettem be,
mert a képviselőt nem lehet a lelkiismerete elleni szavazásra
kényszeríteni. Megható volt ugyanakkor, hogy 47 gazda nevében felkerestek, hogy összeadták a pénz, s kifizetik helyettem.
De nem erről van szó, hanem elvekről, meggyőződésről, lelkiismeretről, ezért nem fizetek. S hallgatói kérdésként felmerült
a Mórakert ügye is, s ki a felelős. Én tanítottam a Zolit (ér-

tendő: Nógrádi Zoltán) akkor még növénytermesztésre, Ő
annyit mondott, hogy túl nőt rajta a Mórakert. Hallgatói
ellenvéleményre miszerint nem igazságos, hogy sok-sok
milliárd eltűnt, s a mai napig nincs felelőse. Erre a következő
szemléletes választ adta: A Fidesz gyulai kihelyezett
frakcióülésén Orbán miniszterelnök úr kifejtette, hogy az
embereink a harcban állnak s a harcban megsérülhetnek, de
ha a mi emberünk vagy akkor is, akkor mindent megteszünk,
hogy kihozzunk a csatatérről, de ha nem, vagy áruló lettél,
akkor ha megsérültél még mi is lőni fogunk rád. Zoltán ezek
szerint valószínűleg jó ember. Ennél szemléletesebb magyarázatát nem kaptam még annak, hogy mért nem történt semmi
Mórakert ügyben. Sok mindenről volt még szó, de az újság
terjedelme nem teszi lehetővé a teljes közlést, kiragadtam
belőle pár érdekesebb momentumot. Mindenki sajnálhatja
akinek köze van a földhöz, vagy érdeklődik a politika iránt,
hogy nem jött el. A hangulatáról annyit, hogy a résztvevők
utána is még beszélgettek egymás között s Tóth Péter a
Jobbik szegedi elnöke megjegyezte, hogy nem csodálkozna
ha Ángyán Józsefet „véletlen baleset” érné.
Knipf Róbert
főszerkesztő

Schmidt Páli magasságokba
emelkedve

Burgonyavész
ellen olcsót és jót

Attilának Szatymazra üzenem, hogyha a narancssárga köd
egyszer eloszlik a fejéből és megtanulna még helyesen is írni,
akkor ragadjon legközelebb tollat, addig pedig jobban tenné,
ha hallgatna. Az átlag olvasónak kissé talányos, hogy mit is
levelezek itt nyilvánosan, de mentségemre annyi, hogy kaptam névvel, címmel aláírt „levelet”, pontosabban egy borítékot,
melyben a Homoki Gazda újság legutóbbi számának címlapja
„kijavítva” és ráírva a fejlécére a következőkkel: „Kormányellenes mocskolódás helyett, ideje foglalkozni a magyar
helyesírással is!!” Két db felkiáltójel, aláírás. S bekarikázva a
Bajnai Gordonról szóló cikkben az „Egyenlőre” és mellé írva:
„Helyesen: Eggyelőre”

Általában a kettő nem szokott együtt járni, de vannak
kivételek. A tavalyi év bebizonyította, az idei évben meg már
keresik a termelők a Cymbal csomagokat.
Egy-egy csomag 4 hektárra elegendő.

De, hogy Attila is tanuljon valamit: Van olyan szó, hogy
egyelőre egy gy-vel, eredete egy+előre, határozószóként
használjuk. Általános használatban egyelőre ráérek; egy ideig
előreláthatóan, stb. S van olyan szó is, hogy egyenlőre, eredete egyenlő+ re (határozórag). Általános használatban a két
fél azonos súlyú, nagyságú, stb. Egyenlőre terveztük a
sajtószabadságot, például! S nem egyelőre, majd valamikorra!
S természetesen nem akarom Attila nézeteit megváltoztatni
Szatymazon, de máshol sem, csak jó lenne nem ködfüggönyön keresztül szemlélni a világot stb-stb.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

Cymbal M csomag
26 205 Ft/csomag
(Cymbal 1kg+Vondozeb 5kg+Bio-film 1liter)
Cymbal R csomag
26 205 Ft/csomag
(Cymbal 1kg+Rézoxiklorid 4kg+Bio-film 1 liter)
Mért jó, és mért érdemes használni?
A Cymbal 450gram/kg cimoxanil hatóanyagot tartalmaz, mely
felszívódó és gyógyító hatással rendelkezik. A legrégebbi
cimoxanilos készítményekben általában 4 gramm/kilogramm
körüli értékek találhatók. A korszerűbbekben, és újabbakban is
ez az érték 250 gramm/kilogramm.
Az időjárás dönti el, hogy a mancocebes azaz a Vondozeb-es
változatot, vagy a Rézoxikloridos változatot érdemes használni.
Melegben a burgonyavész mellett az alternária támadja meg előszeretettel a burgonyát, míg hidegebb csapadékos időjárásban a
burgonyavész kísérője a különböző baktériumos betegségek
ezért ilyenkor a rezes változatot részesítsük előnyben. A Bio-film
egy esőállóság fokozó tapadó, ezért érdemes hozzátenni.
Mindkét csomaghoz felhasználhatók a vásárlási kuponjaink!
Mórahalom Zákányszék
Kistelek
(62) 580 317 (70) 455 5520 (70) 455 5521

Nitrogén fejtrágyázás biztonságos komplett kezeléssel

A Rosafert 18-6-5 használatának előnyei
A növekedés és termés mennyiségének meghatározó elemeként a nitrogén soha nem marad ki a tápanyagellátásból. Alkalmazásánál
azonban nagyon sokszor nem sikerül eltalálni a megfelelő mennyiséget, ritkábban időpontot. A nitrogéntrágyázás ezért a tápelemek
között legnagyobb veszélyforrást hordozó kezelés a kertészeti termesztésben. Kérem, még mielőtt valaki azt mondaná: „Nehogy engem
akarjanak megtanítania a nitrogéntrágyázásra”, olvassa végig az érveket, tényeket, és csak a végén alkossa meg véleményt a témában.
A komplett műtrágya felhasználás előnyeit az intenzív növekedés alatt egy menetes kezeléssel élvezhetjük a Rosafert
18-6-5 granulált komplexszel. A nitrogén kijuttatása esetén is
fontos a tápelem harmónia. A nitrogénre a telje tenyészidőben
szükség van, de a mennyiség, a nitrogén felhasználásának
dinamikája nagyon eltérő. Amennyire veszélyes a túladagolás a
fiatal növényeknél, vagy az éréskezdettől, annyira meghatározó a jó ellátás az intenzív hajtás és termésnövekedés
idején. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy a nagy nitrogénigényű szakaszban sem egyedül nitrogénre van szükség,
hiszen abból más tápelemekkel együtt készülnek a fehérjék és
nitrogén tartalmú anyagok. Tehát a nitrogén ellátás önmagában nem megoldás. A túlzott nitrogén mennyiség káros

hatása a komplex ellátás kiegyensúlyozott tápelem tartalma,
valamint a folyamatos tápanyag leadás miatt a Rosafert 18-6-5
fejtrágyázással elkerülhető. A NPK mellett 4 % magnéziumot
és 20 % ként is tartalmazó klórmentes komplex az intenzív
növekedés ideális tápanyag ellátója.

A nitrogén szerepe, helyzete
Nem véletlen, hogy legelterjedtebb kiegészítő tápanyagkezelés a kertészeti termesztésben is a nitrogén fejtrágyázás. A
talajban legmozgékonyabb, tehát a kimosódásra legérzékenyebb tápelem a nitrogén. Ezen belül is az átalakulás során
általában legnagyobb mennyiségben jelen lévő nitrátforma.

Mivel a nitrogén az intenzív növekedésben általában legnagyobb mennyiségben szükséges tápelem, ellátása ebben
az időszakban magas szintet igényel. Kisebb hiánya is a növekedés lassulásához, leállásához, a tenyészidő csúszásához,
terméscsökkenéshez vezet. Mivel hatása nagyon erős, a nitrogén a legtöbb kertészeti növény termésének mennyiségét
legerősebben befolyásoló tápelem.

A túladagolás a legnagyobb veszély
A nitrogén a növekedés alapvető tápeleme. De ha túladagoljuk, a túlzott növekedés már súlyos veszélyeket hordoz.
A túlzottan vegetatív növények laza szövetei fokozottan érzé-
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kenyek minden környezeti hatásra. Betegségre, kártevőkre,
aszályra, erősebb lehűlésre, stb. A virágelrúgás, rossz terméskötés, vagy deformálódott termések teljes termésvesztést
jelentenek. A megmaradó termések minősége jelentősen romlik. Jól ismerjük a szín, íz, szállíthatóság, tárolás problémáit,
melyeket a helytelen nitrogéntrágyázás okoz.

A rossz időben végzett kezelés
ugyancsak veszélyes
A nitrogéntrágyázás időzítése szempontjából sokan a kijuttatás idejét veszik alapul, pedig ez csak akkor helyes, ha öntözéssel együtt történt meg a kijuttatás. Fejtrágyázáskor a
növény szempontjából a kezelés hatása akkor kezdődik,
amikor a tápanyag a gyökerekhez jut, tehát esik megfelelő
mennyiségű eső, illetve a következő öntözés hatására oda
kerül.
A túl korai nagyobb adagú nitrogén kezelés a virágképződés
elhúzódását, a termőidőszak késését jelenti még akkor is, ha
vegetatív túlsúly nem alakul ki. Célszerűen csak a terméskötések utáni nagyobb terheléskor célszerű elkezdeni a nagyobb
nitrogén adagok használatát.
Túl késői kezelés, és itt a csapadék, vagy öntözés hiánya
miatti megkésett hatást is értjük, a termésérés elhúzódásához,
késéséhez, a termés minőségének, tárolhatóságának romlásához vezet.

Az egyoldalú nitrogéntrágyázás veszélyei
Egyoldalú nitrogéntrágyázás nem pusztán nitrogén túladagolásról szól, hanem indokolatlan nitrogén túlsúlyról. Az egyoldalú
nitrogéntrágyázást relatív túladagolásként fogalmazhatjuk
meg. Azaz tápelem arányokról van szó, amikor a nitrogén
beépítéséhez szükséges egyéb tápelemek hiányoznak, és
emiatt felborul a növekedés egészséges egyensúlya.
Az egyoldalú nitrogéntrágyázásról szinte minden tápanyagellátásról szóló témában szó esik. Ennek ellenére a termesztés
során valószínűleg leggyakrabban elkövetett tápanyagos hiba.
A nitrogén élettani szerepéből adódik, hogy elegendő nedvesség esetén a nitrogén felvétele, hatása leggyorsabb a tápelemek közül. Amennyire előnyös ez a növény irányítása szempontjából, annyira hátrány a nem szakszerű nitrogéntrágyázás
káros hatásait figyelembe véve.
A tápelem antagonizmus is ritkán jut eszébe a nitrogént bátran
szóró kertésznek. Pedig a nagyadagú és egyoldalú Ammónium-nitrát fejtrágyázás kation egyensúlyt felborító hatása
magnézium, kálium, vagy kalcium felvételi problémákat okoz.

A komplett nitrogén ellátás előnyei
Rosafert 18-6-5 kezeléssel
Folyamatosabbá és egyenletesebbé válik a nitrogén ellátás.
Az azonnal és akár teljes mennyiségben oldódó nitrogénke-

zelésekkel ellentétben a melegen granulált Rosafert 18-6-5
komplex folyamatos oldódással a nedvességtartalomnak
megfelelő sebességgel szolgáltatja a nitrogént.
Csökken a kimosódási veszteség. A granulátumban kötött
nitrogén nagyobb csapadék, vagy túlöntözés esetén sem mosódik ki, mert oldódása folyamatos. Ez biztosítja azt is, hogy a
növényeket nagyobb adag esetén sem éri nitrogén sokk.
A tápelemek aránya nem borul fel. Az azonos oldódással
kijuttatott öt tápelem, N, P, K, Mg, S a növekedés tápanyagellátásának nagyon kedvező összetétele, melyekhez a növények azonnal és tartósan hozzáférnek.
Ha a fejtrágyaként kijuttatott Rosafert 18-6-5 komplexet talajművelés előtt juttatjuk ki, és sekélyen bedolgozzuk, nedves
talajon az oldódás azonnal megindul, és folyamatosan történik. A nitrogén, és többi tápelem szolgáltatása a nedvesség
és talaj hőmérséklet változásának arányában változik, így
valamilyen szinten a növény tápanyagigényét is követi.
A komplett nitrogén fejtrágyázás adagja 50-70 kg/ha nitrogén
hatóanyag mennyiségre javasolt, így a műtrágya adagja 250400 kg/ha legyen. Kijuttatása, mint előzőekben már szerepelt,
sekély bedolgozással leghatékonyabb. Száraz talajon feltétlenül szükség van öntözésre, hogy a tápanyag oldódása
meginduljon.
Horinka Tamás
szaktanácsadó

Az intenzív növekedés alatti komplett kalcium kezelés érdemeiről

ROSATOP-Ca mikroelemes kalcium lombtrágya
A kalcium jelentőségét lassan mindenki elfogadja, de nem minden esetben vannak pontos információk a tenyészidőbeni
megfelelő alkalmazásról. A kertészeti növények esetében tisztahatóanyagban gyakran a harmadik tápelemről van szó,
mely a fejlődést, a növény kondícióját, termésminőséget döntő mértékben befolyásolja. A kalcium ellátása sem független
egyéb tápelemektől. Ugyanúgy vannak a talajon, lombon keresztüli ellátásnak feltételei, jellemzői, melyeket sajnos a
termelők nem ismernek megfelelően.
A kalcium alapvető tápelem, ami a sejtek építő elemeként áttételesen a növekedésben, a növény ellenálló képességében, a
termés minőségében, szállíthatóságában, tárolhatóságában is
fontos szerepet játszik. A kalcium felvételt, szállítást már az
időjárás kisebb szélsőségei is erősen akadályozhatják. Az
ellátást több módon és a körülményeket is figyelembe véve
szakszerűen kell elvégezni, hogy a kalcium hiányából adó
dó, akár súlyos veszteségeket biztonsággal elkerüljük. A
ROSATOP-Ca lombtrágya kezelésekkel a kalcium ellátás
fontos mozzanatát végezzük el az intenzív növekedés alatt, és
ezzel növeljük a termesztés biztonságát.

A kalcium összetett szerepe
Mint arról korábbi cikkekben is szó volt, a kalcium, a mész
nem csak tápanyag. Jelentős talajalkotó lehet, mely a talaj
szerkezetének is fontos tényezője, valamint a kémhatásnak is
befolyásolója. A növények szempontjából tápanyagként csak a
könnyen oldható, felvehető mennyiség jelent kalciumforrást.
Az oldhatatlan részből képződik felvehető forma, de annak
sebessége, mennyisége kiszámíthatatlan, bizonytalan. A felvehető kalcium pótlása szinte minden intenzív termesztésben
megoldandó feladat.
A kalcium több szempontból is „kilóg a sorból”. Másként
viselkedik, mint a tápelemek általában, ezért a kalcium pótlása
sem pusztán kijuttatás kérdése.

A kalcium kilóg a sorból
A kalcium, melynek természetes formája a mész, viselkedése
a talajban és a növényben is sokban eltér az egyéb tápelemek
viselkedésétől, ezért a termesztés során kiemelten több
problémát jelent, mint a hagyományosan pótolt makroelemek,
nitrogén, foszfor és kálium.
A kalcium a talajban, mint talajalkotó nagy tömegben is előfordulhat, ugyanakkor a növények számára felvehető, tehát
oldható formában esetleg nagyon kis mennyiségben van jelen.
Máskor adott talaj alig, vagy egyáltalán nem tartalmaz kalciumot, tehát mészszegény, vagy mészmentes. Minden

esetben, amikor a felvehető mennyiség alacsony, kalciumtrágyázásra, mésztrágyázásra van szükség.
Nem közismert, hogy az oldható kalcium kimosódási vesztesége a legjelentősebbek közé tartozik. A nitrogénhez hasonlóan akár 100 kg/ha-os nagyságrendű lehet az évenkénti
kimosódás, amikor a növény számára gyakran kalciumhiányos
állapotban van a talaj. A veszteség a talaj állapota és a
tápanyagellátás szempontjából sem jó, de elkerülni sajnos
nem tudjuk. Ugyanakkor a helytelen öntözéssel indokolatlanul
növeljük a kimosódást, tehát érdemes emiatt is odafigyelni az
öntözés szakszerűségére.
A talajból történő felvételénél az egyik legjelentősebb gátló
tényező a tápanyag antagonizmus. A kalcium felvételét ugyanis
minden kation gátolja, melyek nagyobb adagú kezelése általános a termesztés során. Hiszen az ammónium nitrogén, a
kálium, a magnéziumtrágyázás és a talaj esetleges nátrium
tartalma is befolyásol.
A növényben szokásos tápelem mozgástól eltér a kalcium
szállítása. Sokkal lassabb a szállítása, mozgása más tápelemekéénél. Emiatt a tápanyagforgalom lassulását legelőször a
kalcium ellátás sínyli meg, mert minden gátló tényezőt gyorsabban megérez. Sok esetben a lassabb mozgás következményeként a relatív hiányból adódó kalciumhiány tünetek
kialakulásának oka.

A kalcium pótlása mikroelemes
ROSATOP-Ca lombtrágyával
A kalcium pótlására több szempontból is kedvező a lombon
keresztüli kijuttatás. Két jelentős előnyt, a gyorsaságot és a
felvétel biztonságát ilyen szinten egyetlen más kijuttatási mód
sem tudja. A kalcium lombtrágyázás egy nagy hátránya, hogy
szükséges mennyiség kis részét tudjuk rendszeres kezelés
esetén is kijuttatni.
A kalcium lombtrágyázás tehát semmi esetre sem helyettesíti a
szükséges mésztrágyázást, csak kiegészíti. Abban viszont
nagy jelentősége van, hiszen minden tenyészidőben jó néhány

olyan körülmény van, amikor a kalcium forgalma erősen akadályozott. Ekkor lép be a biztonságos lombtrágyázás, melyre
ideális összetételű a mikroelemes ROSATOP-Ca lombtrágya
oldat.
A ROSATOP-Ca kezeléssel megelőzhetők a kalcium lombon
történő kötődése miatti átmeneti hiány miatt terméseket, hajtáscsúcsot, vagy egyéb részeket súlytó károk. A lomb kalciumigényét ugyanis a lombtrágyázással átmenetileg kielégítjük. Az
ismétlésekre azért van szükség, hogy a kritikus időszakban ne
következzen be átmeneti hiány.
A ROSATOP-Ca az intenzív növekedés meghatározó tápelemeit tartalmazza. A növekedés és fejlődés szempontjából
jelentős mennyiségű, 10 % nitrogént, 2 % magnéziumot és
15 % azonnal felvehető kalciumot tartalmaz. Mindezeket teljes
mikroelem sor egészíti ki (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), melyek a
zavartalan fejlődéshez, különösen a tenyészidő első felében
elengedhetetlenek.
A ROSATOP-Ca lombtrágyázás az intenzív növekedés kezdetétől, tehát a gyökeresedés után esedékes. A növényvédelemmel egy menetben elvégezhető kezeléseket 0,7-1,0 %
töménységgel célszerű elvégezni 7-10 naponként ismételve.
A ROSATOP-Ca növényvédő szerekkel keverhető, különösebb perzselési kockázatot nem jelent, de a lombtrágyás
permetezéseknél az alapvető szabályokat be kell tartani. A
lombtrágyát folyadék formája ellenére érdemes felhasználása
előtt hígítani és utoljára bekeverni a permetléhez.
A kalciumtrágyázásról szóló korábbi írásaink javaslata mellet
biztatunk minden termesztőt, hogy kérdésével keresse kollégáinkat gazdaboltjainkba, vagy szaktanácsadóinkat. A termesztés kockázatának csökkentésére ne vonakodjanak talaj
és vízvizsgálatot végeztetni, hogy ne utólag derüljenek ki
furcsa dolgok, hanem előre lehessen látni, helyesen tervezni,
elkerülve a kellemetlen meglepetéseket.
Horinka Tamás
szaktanácsadó
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Miért fontos a zöld levél? Milyen összefüggés van a kitakarás és magnézium ellátás között?

ZÖLD LEVÉL-től lesz zöld a levél
Miért tartjuk azt, hogy az a növény egészséges, melynek szép zöld a levele?
Nagyon egyszerű biológiai magyarázata, hogy az asszimilációt, fotoszintézist végző zöld színtestek megfelelő
mennyiségét jelentő zöld szín a növények alapvető tevékenységére, a szerves anyag előállítására, produktivitására
utal. Ami tulajdonképpen kertészeti növényeink életében is meghatározza a fejlődés ütemét, a termésének mennyiségét
és minőségét is.
A fotoszintézis színterei a magnézium
tartalmú zöld színtestek
A szerves anyag keletkezésének csodálatos lépése a növények fotoszintézise. A nap energiájával szervetlen elemekből
képződő cukor a fejlett növényi életfolyamatok alaplépése, az
általa termelt szerves anyagok pedig a tápláléklánc tagjainak
számára, az emberi létnek is meghatározói.
A fotoszintézis, tehát a növények gyarapodásának alapfeltétele a megfelelő mennyiségű zöld színtest és a megfelelő
napfény. Természetesen az alkotó elemekkel, a vízzel és a
levegő széndioxidjával együtt. A napfény nem csak a fotoszintézis folyamatának mozgatója, a színtestek képződésére
is közvetlen hatással van. Jól tudjuk, hogy a takarásban,
árnyékban fejlődő növények világosabbak. Ennek oka a
kisebb mennyiségű zöld színtest tartalom.
A zöld színtestek alkotó ásványi eleme a magnézium. Hiánya a
fokozatos sárgulásban, a fotoszintézis csökkenésében jelentkezik. Gyakran nem látványosak a jelentkező tünetek, csak a
fejlődés alaposabb megfigyelésével vesszük észre a problémát.

A kitakarás élettani problémái
A fólia takarás megszüntetése, lehet fátyol, vagy síkfóliáé
egyaránt nagyon sokaknak okozott már komolyabb problémát
is. A kisebb gond, amikor a kitakarás után az állomány fejlő-

dése sokk miatt lelassul. Nagyobb probléma az, ha perzselési
károk, virág, vagy termés elrúgás miatt termésveszteség is
bekövetkezik.
Miért okozhat ilyen súlyos károkat is a kitakarás? A takarás
nagyon kedvező hatása mellett olyan körülmények is jelen
vannak, melyek megfelelő kezelést igényelnek. A takaró anyag
árnyékoló hatása, valamint a takarás alatti mikroklíma a
problémák kiváltó okai. A szennyezett, több éves fóliák árnyékolása nagyon nagy. Az aktív fény mennyiségének nagyobb
részét nem engedik át, pláne sokszorozódik ez a hatás,
második rétegként alkalmazzuk a takarást. Az árnyékoló hatás
miatt a zöld színtestek mennyisége kisebb, a mikroklíma miatt
is a növények szövetei lazábbak. A hirtelen nagy klímaváltás
tehát sokkot, károkat okoz az állományban. A lomberősítő
kezelések alapvető segítséget jelentenek a kitakarás technikai
megoldásai mellet a kockázatmentes váltásban. Fólia, fátyolfólia levételt csakis a késő délutáni órákra időzítsünk.

A növények ZÖLD LEVÉL lombtrágyás
felkészítése a kitakarásra
A lombtrágyázás köztudottan erősíti a lombot. Célszerű ezt kihasználni a termesztés különböző körülményei között. A takart
állományok lombtrágyázásánál, mint bármilyen hajtatásban,
nagyobb figyelmet kell fordítani a lombtrágyázás, és minden
permetezés kivitelezésére. A takart állományok nagyobb érzékenysége fokozza a perzselési veszélyt. Elsősorban a kezelés
időpontjának helyes megválasztására legyen gondunk. Száraz
növényeket kezeljünk a reggeli órákban még az erősebb

felmelegedés előtt. Ha ekkor nincs lehetőség, a kora délutáni
időszakot válasszuk, úgy, hogy az állomány estig még felszáradhasson. Fontos, hogy 22-25 °C felett lehetőleg ne permetezzünk. A töménység csökkentése sem jelent ekkor igazán
biztonságot. Mert tudjuk, hogy megfelelő körülmények között a
tiszta víz is perzsel.
A permetlé töménysége a fiatalabb növényeknél legyen általában alacsonyabb, és fokozatosan emelhetjük a töménységet
az idősebb növényeknél.
A kitakarás előtt ZÖLD LEVÉL lombtrágyázással a zöld színtestek mennyiségét növelhetjük, ezzel kompenzálva az árnyékoló hatást. A mikroelemes Rosasol komplett lombtrágyázás
szintén fontos kiegészítés a lomb erősítésében, melyet
felváltva érdemes végrehajtani 7-10 napos ismétléssel.
A ZÖLD LEVÉL lombtrágyázást bármely növényvédelmi kezeléssel egy menetben elvégezhetjük 0,5-1,0 %-os töménységgel. Érdemes a takarás ideje alatt többször is megismételni
a kezelést, nem csak a kitakarás előtt. A Rosasol 17-9-29
mikroelemes kezeléseket felváltva érdemes ütemezni 0,8-1,0
%-os töménységgel.
Ha bizonytalan az alkalmazásban, termékválasztásban, kérdezzen gazdaboltjainkban, vagy keresse felkészült szaktanácsadóinkat. Sikeres csak a jól kivitelezett beavatkozás lesz,
a jó szándék még nem elég a jó eredményhez.
Horinka Tamás (szaktanácsadó)

Ismétlés a tudás anyja - Kukorica gyomirtás Shado
posztemergens gyomirtó szerrel
Az előző számban egyszer már megjelentettük az alábbi cikket, de igazi aktualitása most van, ezért leközöljük még egyszer.

1.ábra: Sikertelen alapkezelés után erős kakaslábfű fertőzésnél a
Shado 2 l/ha dózisa hatásfokozóval a kezelést követő 7. napon
látványos hatást biztosított. (Fűzvölgy, 2011.06.30)

2.ábra: Shado 2 l/ha+Hyspray 0,5 l/ha hatása libatoppal
erősen fertőzött területen (a kép első részén a kezeletlen
kontroll szemlélteti a gyomnyomást). (Káld, 2009.06.08)

3.ábra: Shado 2 l/ha+Hyspray 0,5 l/ha hatása túlfejlett libatopon
(Káld, 2009.06.08.)

A 2011-es termelési év erősen aszályos körülményei komoly
szakmai és anyagi leckét adtak fel a kukoricatermesztőknek. A
csapadékhiány miatt az elvégzett alapkezelések hatékonysága minimális volt, ezért a kukoricákat posztemergens
gyomirtásokban is részesíteni kellett. A tavalyi évben szintén
fennállt ez a probléma, idén pedig, cikkírásunk pillanatában
még nem láthatjuk előre az évet és még kérdéses, hogy a
kukorica elvetése után az idei évben milyen kukorica gyomirtási technológiát kell alkalmaznunk.
A kukorica 4-6 leveles fejlettségi stádiumát meghaladóan
kevés gyomirtási alternatíva áll rendelkezésünkre, annál is
fogva, mivel ebben a stádiumban a kukorica előrehaladott
fejlettségén túl már a gyomnövények is túlfejlettek.

Ilyen speciális helyzetekre kínál megoldást a Cheminova
Shado (300 g/l szulkotrion) gyomirtó szere. A készítményt
kimondottan javasoljuk azokra a területekre, ahol minimális,
vagy egyáltalán nincs évelő (mezei acat, apró szulák) fertőzés
és a klasszikus kukorica gyomok okoznak növényvédelmi
problémát. A Shado megbízhatóan alkalmazható a kakaslábfűvel, kölessel, muhar fajokkal fertőzött területeken
(1.ábra) és pozitív tulajdonsága, hogy a vadköles ellen a
gyomnövény bármely fejlettségi állapotában használható.
Fontos dolog, hogy a Shado az egyszikű elleni hatásán kívül
olyan magról kelő kétszikűek ellen is nagyon jó hatást biztosít,
mint a szőrös disznóparéj, parlagfű, szerbtövis fajok,
napraforgó árvakelés, csattanó maszlag, selyemmályva,

libatop félék (2-3. ábra).
A Shado fontos tulajdonsága még, hogy egyedülállóan szelektív, így kifejezetten ajánljuk a hibrid és csemegekukorica
termesztőknek, természetesen a fajtatulajdonosok véleményezését követően! A Shado-t évjárattól függetlenül kombináljuk
0,25 l/ha Superspray-vel, ez nagymértékben elősegíti a
készítmény hatóanyagának a felszívódását és fokozza a
hatékonyságát!
A Shado a kukorica korai posztemergens kezeléseitől a késői
posztemergens megoldásokig, 7 leveles fejlettségi stádiumig
alkalmazható.

5. oldal

Nemathorin 10 G; Nematox 10 G vagy Nemacur CS
Kapom a kérdést azoktól akiknek elsősorban fonálféreg
gondjuk van, s egyáltalán már hallottak mindkettőről, mindháromról. Nos a kérdést egy szóval nem lehet megválaszolni,
ahhoz minden körülményt ismerni kellene, de megpróbálok
egy sor kérdést megválaszolni. Azért kettő vagy három, mert
nevében ugyan három, de hatóanyagában, sőt még anyagában is a Nemathorin és a Nematox ugyan az, hiszen a
Nemathorinból kerül kiszerelésre kilós formában a Nematox,
ezért igazából csak kettőről beszélünk.
Van előnye az egyiknek is, a másiknak is.
Nemathorin 10 G: mikrogranulátum. A teljes felületre egyenletesen elszórva, és 10-15 cm mélyen bedolgozva fejti ki jól a
hatását. Hátránya, hogy viszonylag nehezen szórható ki
egyenletesen, s utána sekélyen, 10-15 cm mélyen kell
bedolgozni 30 kg-ot hektáronként. Amennyiben mélyebb a
bedolgozás úgy emelni kellene a mennyiséget arányosan,
tehát ha 15 cm helyett 30 cm mélységig dolgozzák be akkor
dupla annyit kellene azonos hatáshoz felhasználni. S ezért
nem javasolt a vetésmélységben a mag mellé vetni sem 1-1,5
cm mélyre, mert ugyanakkor lefelé nem dolgozik így a kijuttatott mennyiség 1/10-e hasznosul csak, amely kevés egy
kisebb fonálféreg fertőzés legyőzésére is. A növénybe nem
szívódik fel, ezért csakis megelőző jelleggel a vetés előtt lehet
kijuttatni. A hőmérséklet és a vízmennyiség függvényében 2-3
hónapon keresztül hat. Előnye és hátránya egyaránt a nagyfokú szelektívitása, azaz csak a fonálférgekre hat, az egyéb
talajlakó kártevőkre nem. Ezért amennyiben drótféreg, cserebogár pajor is van a területen akkor egyéb talajfertőtlenítővel
ki kell egészíteni. Engedélye hajtatott paprikában, paradicsomban és uborkában van. Burgonyában Magyarországon
általában nem használják. Engedély szerinti felhasználás
esetén élelmezés-egészségügyi korlátozása nincs.
Nemacur CS: könnyebb vele bánni, hiszen folyadék. A magyar
földön még új hatóanyagnak számít, ezért hatására biztosabban számíthatunk. A fonálférgek mellett az egyéb talajlakó

kártevőket is irtja. Ugyanúgy 30 l/hektár a dózisa. A vetést,
palántázást követően is kijuttatható, a növénybe felszívódik.
Ezért kisebb kezdődő fertőzés esetén is eredményesen használható még. Hatását hőmérséklet és öntözés függvényében
2-3 hónapon keresztül fejti ki. Engedélye egyenlőre Magyarországon csak hajtatott paprikában és hajtatott uborkában
van, engedély szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 60 nap. Amit érdemes is betartani,
hiszen a növénybe felszívódik. Csodák nincsenek, az ár kb.
annyival drágább amennyivel többet tud. Amennyiben a
Nemathorint ki kell egészíteni egyéb talajfertőtlenítővel is úgy
a Nemacur az olcsóbb hektárra vetítve.
Mórahalom
(62) 580 317

Zákányszék
Kistelek
(70) 455 5520 (70) 455 5521

Nematox 10 G
Nemathorin 10 G
Nemathorin 10 G

1 kg-os
4 kg-os
10 kg-os

8 000 Ft/db
32 000 Ft/db
74 930 Ft/db

Nemacur CS
Nemacur CS

1 liter-es
5 liter-es

11 500 Ft/db
52 000 Ft/db

Az árak az Áfát tartalmazzák.

Szeretnék dicsekedni!
Talán furcsa ez a cím, de valahol mégis egyszerűbb így megírni mintha álszerényen
megkértem volna a kollégámat, hogy írjon erről egy cikket. S rögtön a lényeg. A Magyar
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Csongrád Megyei Szervezete „2012. év
NÖVÉNYORVOSA” cím egyik kitüntetettje Knipf Róbert növényvédő szakmérnök. A
Kamara 2000-es megalakulása óta minden évben a megye növényvédőseinek szavazata
alapján fogadja el, s terjeszti a közgyűlés elé. A 2012-es év Növényorvosa cím
adományozására 2013 április 26-án Hódmezővásárhelyen a főiskolán került sor. Az idei
évi kitüntetés a maga nevében rendhagyó volt, hiszen most fordult elő először, hogy nem
egy, hanem két díjazottja volt. Személyemben Knipf Róbert és Szabadkai Imre kapta meg
ezt a megtisztelő címet és kitüntetést, névsor szerinti sorrendben. Az elismerő oklevél
mellé átadásra került egy növényorvosi emblémával, és 2012-es év jelöléssel egy egyedi
arany pecsétgyűrű. S mért dicsekszem el vele? Mert igenis számít, sokat jelent, ha az
ember munkáját elismerik, és a szakma ismeri el, az adja a díjat. Mindenkinek köszönöm
innen is, aki támogatta jelölésemet, s ebben az elismerésben részesített.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

A Nemathorin mivel nem szívódik fel a növénybe, nem tudja megvédeni
az egyéb kórokozóktól (Hamvas vincellér rágásnyomok az éppen
kipalántázott paprikán).

Kezeletlen paprika palánta. A palántázást követően már a 7 napon gumók
jelentek meg a paprika gyökerén, a sárgulás külső tünet.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

6. oldal

Biztonság az új nitrogén lombtrágyázásban

TNT, tartós nitrogén
lombtrágyázás, új lehetőség
Nitrogén lombtrágyázás aktív hatóanyaga a karbamid. A leggyorsabb, kíméletes és tartós
nitrogénkezeléshez azonban új kombinációban készülnek az új típusú lombtrágyák. A
karbamid lassú, illetve lassított tápanyag szolgáltatású, lebomlású formájával új
termékként választhatók a tartós nitrogén lombtrágyák. A TNT nitrogén készítmények
magas nitrogén, és azon belül magas tartós nitrogén tartalommal valóban hosszú hatású
kezelést tesznek lehetővé, egyéb nagyon fontos tápelemekkel kiegészítve.
A nitrogénkezelés kockázatai miatt, valamint a kezelések számának csökkentésére az új hatóanyaggal készülő TNT lombtrágyák. A hagyományos lombtrágyákénál jóval magasabb
adagokkal is kivitelezhető lombtrágyázással új út nyílik a növekedést serkentő nitrogén trágyázás gyakorlatában. Emellett
biztonságosabb, szabályozottabb az ellátás, mint egyéb készítményekkel. Akár még nehezen hihető is, hogy egy-egy kezelés
hatása akár 3-4 hetes is lehet. A tartós hatás miatt nem szabad
megfeledkezni arról, hogy az utolsó kezelés a betakarítás, illetve érés előtt megfelelő idővel megtörténjen, mert visszalépni
már nincs lehetőség megkésett kezelés esetén.

TNT tartós nitrogén műtrágyaoldatok
jellemzői, előnyei
- A tartós nitrogén hatóanyaggal a növekedést serkentő lombtrágyázás új dimenzióba kerül
- Gyors karbamid, és tartós, szabályozott karbamid-formaldehidhatás kiegészítik egymást
- Kíméletes, hosszabb távú, 3-4 hetes, és egyenletesebb a
nitrogén ellátás
- Biztonsággal elkerülhető a kedvezőtlen nitrogén sokk, még
a legnagyobb, 5 %-os töménységű permetezéssel történő
adagoknál is
- Ritkább kezeléssel is kiváló és tartós hatás érhető el
- A TNT lombtrágyákban a tartós nitrogén forma 2/3 , míg a
hasonló konkurens terméknél ez az arány csak 1/3-ad,
azaz fele annyi tartós nitrogént tartalmaz

Komplett hatású növekedésserkentésre:
TNT Turbó lombtrágya oldat
A két nitrogén hatóanyagforma mellet magnéziummal, kénnel
és mikroelemekkel a növekedés serkentésének összetett hatását biztosító lombtrágya. Nevének megfelelően turbó hatású
az intenzív növekedés fázisában. A fotoszintézist a magnézium és mikroelemek, a növekedést a nitrogén mikroelemek
és kén összetetten segítik, így a lombtrágyázás hatása komplettnek tekinthető. A növekedés serkentésére a gyökeresedés

után legelső sorban javasolható készítmény, mely a mikroelem
hiányok megelőzésével az intenzív termesztés tápanyagellátásának biztonságos eleme.

Zöldítő növekedésserkentésre: TNT Mg
magnéziumos lombtrágya oldat

Egyenletes szép állomány a kezelést követő 3. napon fóliában

Az intenzív növekedés szakaszában serkentő nitrogén ellátást
a fotoszintézist serkentő magnézium, valamint a fehérje és
olajépítő kén tartalom egészíti ki. A nitrogénellátással együtt a
sárgulás megelőzésére, a harmonikus növekedés serkentésére
javasoljuk az intenzív növekedés szakaszában. A legtöbbször
előforduló állomány sárgulás megelőzésére alkalmas kezelés
minden kertészeti növényben biztonsággal alkalmazható.

Komplett mikroelemsoros
növekedésserkentésre: TNT Micro
lombtrágyaoldat
Az összetett nitrogén hatóanyag mellett teljes mikroelem sor
segíti a lombtrágyázás hatását. Az intenzív növekedéskor
jellemző mikroelem hiányok megelőzésével az állomány
általános kondíciójának javítására alkalmas. A kezelést a
közvetlenül gyökeresedés után érdemes megkezdeni a korai
mikroelem feltöltés miatt. A későbbiekben, a már fejlettebb
lombos szakaszban, termésnövekedés alatt esetleg már a
magnéziumos formára érdemes váltani.

A TNT lombtrágyák felhasználása
- Kertészeti és szántóföldi növények intenzív növekedésének
serkentésére, tartós nitrogén ellátására
- Növényvédelemmel egy menetben lombtrágyaként, 3-4 hetenként ismételve
- A permetléhez feloldva és utoljára célszerű adni, a keverési
biztonság fokozása miatt
- 15 -30 l/ha adagokkal, de legfeljebb 5%-os töménységgel
jutassuk ki a permetezésekre vonatkozó, és általában
javasolt szabályok betartásával

Egyenletes szép állomány a kezelést követő 3. napon szabadföldön

Az új TNT tartós nitrogén trágyák összetétele
Tápelemek
Nitrogén összesen, %
karbamid-N, %
karbamid-formaldehid, %
Magnézium-oxid, %
Bór, mg/l
Réz, mg/l
Vas, mg/l
Mangán, mg/l
Cink, mg/l

TNT Turbó
21,5
9
12,8
4
860
300
3670
1840
430

TNT Mikro
28
11,5
16,5
860
300
3670
1840
430

TNT Mg
21,5
9
12,8
4
-

Hol érdemes használni őket
Minden kertészeti és szántóföldi kultúrában alkalmazhatók.
Felhasználásának igazi jelentősége a nitrogén igényesebb pl.
káposztafélékben, paprika kezdeti szakaszában, levélzöldségekben van. Az állományok külön művelet nélkül folyamatos,
levélen könnyen hasznosuló, folyamatos feltáródású nitrogénnel jobban teljesítenek.
Horinka Tamás

A termésnövelés lehetősége

Termésnövelés SCORPIO kezeléssel
Nem szeretem, amikor kertészetben valamire azt mondják, hogy csodát tesz. A tapasztalataink azonban azt mutatják a
Scorpio kezeléseknél, hogy szinte csodát tesz. Legyen az burgonya hajtatásban, szabadban, paprika, paradicsom. De
mivel csodák nincsenek, a Scorpio hatóanyagának összeállítása az, ami hihetetlen jó hatással van a termésnövelésre.
A bór és molibdén kombinációja a hatást fokozó formulázással, ami a csomagoláson „Plusz egy kis Rosier varázslat”
jelzéssel szerepel, megteszi áldásos hatását. Az eredmény nem csoda, de csodálatos!
A Scorpio nagyon el van találva
Jól tudjuk, hogy a bór élettani szerepe erősen kapcsolódik a
termés kötődéséhez, ezzel a termés mennyiségéhez is. A
Scorpio szigorúan kötött bór-molibdén tápelemek arányával
sokkal több, mint kötődést javító tápanyag, mint bórtrágya.
Élettanilag segít együtt a termés kötődésében és fejlődésében
a szénhidrát forgalom szabályozásával. És ez a pont az, ami a
burgonya, vagy egyéb, nem a virágok kötődésével képződő
termés esetében is működik. (Az első igazán meghökkentően
jó tapasztalatokat mi is burgonyában gyűjtöttük.) A You Tube-ra
feltöltött „Burgonya termesztés felsőfokon” videónkat már több

mint 26 ezren megtekintették, s hatására az ország legkülönbözőbb részeiből kérnek anyagot, melyet utánvétellel el is
küldünk. S hogy az anyag mennyire működik, azt nem is
bizonyítja más jobban, mint hogy aki tavaly kipróbálta, az az
idén is használja, sőt egy-két ismerősének is ajánlja. Tehát
működik. De paprikában, paradicsomban is kiemelkedő
eredményeket értek el vele a termelők.
A termések, a növények raktározó részek ugyanis energiagyűjtő helyekként működnek. Oda áramlik intenzíven a tápanyag, az elkészített szénhidrátok, egyéb anyagok nagy
része. Amennyiben a szállítandó anyagok képződése intenzív,
természetesen a termés mennyisége és minősége is jobb.

A referenciák részletes leírásokkal
megtalálhatók a weblapunkon:
http://www.kerteszekaruhaza.com/
termekreferenciak/
Ezt tudja tehát a Scorpio, és aki időben elvégzi a kezeléseket,
várhatja a jó eredményt is. Aki pedig nem adja meg a fejlődéshez szükséges alapvető feltételeket, tápanyagot, vizet,
körülményeket, az sajnos csak a csodát várhatja. (Nagy valószínűséggel, hiába!)
Horinka Tamás

7. 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

8. oldal

A gyökérzet a növény motorja. Erős motorral, sokkal jobb a teljesítmény!

Erős gyökérzet nevelése GYÖKÉR starterrel
Minden kezdet nehéz, ezért van különös jelentősége az indításnak a kertészeti termesztésben. Starterezni, azaz indítani
több módon lehet. Hagyományos vetés, ültetés előtti szilárd műtrágya sekélyebb bedolgozásától a speciális lombtrágyázásig. Első hallásra lehet meghökkentő, hogy a már lombos növényt starterezzük, de nincs félreértés. Az indulás
csírázás utáni első szakaszát követően a második fázisban ugyanolyan jelentős a starter segítség a növényeknek.
A jó kezdeti fejlődés, gyorsaság, a teljes tenyészidőre, a végeredményre is kedvező hatással van
A gyorsaságban megfelelő körülmények között az induláskor
starterkezeléssel szerzett előny a teljes tenyészidőre hatással
van. Nagyon sok kertészeti növénynél meghatározó a szedéskezdet, tehát a gyorsaság. A külső körülmények, későbbi
szezonkezdet miatti késés behozásában nagy szerepe van a
jó starter állapotnak, starterkezelésnek.
Első lépésként a dinamikusabban fejlődő gyökérzet jelentőségéről van szó és ebből, ezzel összefüggésben alakul ki a
többi kedvező körülmény.
Amennyiben a növény „jól áll a lábán”, tehát erősebb a gyökérzete, mint a lombozata, sokkal jobb esélyekkel indul a komolyabb terhelések, stressz helyzetek felé. Javul a koraisága,
jobb az általános ellenálló képessége, fejlődése, virágképződése, terméskötödése, tehát összességében a produktivitása.

A jó foszfor ellátás a starter trágyázás
alapja, de ki gondol a kalciumra?
A tápanyagellátás szempontjából külön kezeljük a starter ellátást, melynek lényege, hogy a csírázást, illetve palántázást követő intenzív gyökeresedés és fejlődési időszakban felvehető
tápanyaggal látja el a növényt. A foszfor ellátás jelentőségét
több szempont miatt is kiemelhetjük.
A talaj ténylegesen felvehető foszfor tartalma gyakran rossz
még akkor is, ha az összes foszfor tartalom megfelelő is. A
természetes foszfor, illetve a műtrágyák többségének oldhatósága rossz, a gyökerek foszfor felvétele nagyon leromlik
hideg gyökérzónában. A melegigényes növények optimális
20 oC gyökérzóna hőmérsékleténél teljes foszfor felvétel 5 oC
hőmérséklet csökkenésnél már csaknem felére visszaesik. Ha
mindez az alacsony ellátottsággal együtt fordul elő, a fejlődés
erősen gátolt. A többi tápelem, így nitrogén és kálium felvétele
ilyen mértékben nem csökken, tehát ezek a hőmérsékletre
kevésbé érzékenyek.
A talaj hőmérsékletének hatása a tápelemek felvételére

A GYÖKÉR starter a meghatározó
indulási tápelemekkel segít
A fiatal növény fejlődésekor jellemző tápanyag viszonyok
lényegesen eltérnek a későbbiektől. A fejletlen gyökérzet, a
sokkal nagyobb érzékenység, a növény alakuló működési
rendszere mind nehezítik a zavartalan fejlődését. Bármely
tápelem, de kiemelhetően a kezdeti fejlődést meghatározók
hiánya, felvételének zavara esetleg a teljes tenyészidőre gátló
lehet.
A GYÖKÉR starterben lévő 24 % azonnal beépülő foszfor
meghatározó szerepét kezdeti fejlődésben mindenki jól ismeri.
De nem csak a foszforról szól a startertrágyázás, mint az már
az előzőekben is szerepelt. Tápelem arányokról és felvehetőségről is. A kalciumból 4,4 % jól felvehető segíti a sejtek
képződését. A starterben lévő 3,3 % nitrogén nem nagy
mennyiség, a nitrogén forgalmat nem zavarja meg, de kisebb ,
akár átmeneti hiány esetén „nagyon jól jön” a növényeknek a
növekedés segítésében.
A lombtrágyázás általános előnyei a startertrágyázásnál
hatványozottan érvényesülnek.
A GYÖKÉR starterben lévő azonnal beépülő foszfor, nitrogén
kalcium minden más kijuttatási formánál sokkal gyorsabban és
hatékonyabban tud dolgozni.

hagymák indítására javasolt. A
hirtelen lehűlések szintén átmeneti
foszforhiányt okozhatnak, s például
a karalábé levélhónaljában megjelenő lilás elszíneződések szintén
ezért jelennek meg. Gyors foszforpótlás nélkül a foltok a
későbbiekben is megmaradnak, ezzel rontva a termék
eladhatóságát.
A GYÖKÉR starterkezelés referenciái megerősítik, hogy a
hatás nem csak ígéret. Sokan adták nevüket a kezelés
eredményességének megosztásához, melyeket a weblapunkon örömmel teszünk közzé minden termesztő kollégánk
segítségére: www.kerteszekaruhaza.com/termekferenciak.
Bármilyen szakmai kérdésével, vásárlási szándékával keresse
gazdaboltjainkat, szaktanácsadóinkat.

Paprikaszáron jelentkező foszforhiány

N

100
növények tápanyag felvétele (%)

szakaszban a növekedés a fejlődés meghatározója a nitrogén
ellátás is döntő. A mennyisége, aránya más tápelemekkel,
azonban sokkal fontosabb a zavartalan fejlődés szempontjából.
A nitrogén túladagolás nagyon sok nehezen kezelhető, vagy
helyrehozható, veszéllyel jár. Pedig sajnos az a gyakorlat,
hogy amikor a növekedésben bármilyen zavar előfordul, a
kertész nitrogén műtrágya után nyúl. Nem túl nagy az esélye,
hogy korai szakaszban tényleg a nitrogén hiánya miatt van
probléma. Érdemes higgadtan körüljárni a feltételeket, tüneteket keresni, és a valós probléma kezelését elvégezni. Sokkal
kisebb kockázat és valós eredmény lesz a jutalom.
A korai nitrogénellátásban a kisebb mértékű hiány, illetve
annak kezelése kevesebb gondot jelent, mint a túladagolás
annak következményeivel.
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A kalcium élettani szerepéből adódóan a sejtfal képződése
sérül a korai kalciumhiány miatt. Miután az intenzív gyarapodás miatt mind a gyökérzet, mind a föld feletti részek sejtjei
nagy tömegben képződnek, minőségük az állomány egészére
meghatározó. A korai időszakban a gyökérzet fejlődésében
okozott károk a jelentősebbek, de ezek alig észrevehetők még
a gyökérzet kimosásával is. A palánták fejlődésének lemaradását pedig a legrosszabb esetekben is más körülménynek
tudjuk be. A baj pedig alattomosan együtt van az állománnyal
és később már a lomb, hajtás és terméskárosodással látványosan okoz fájó kiesést. Már a korai hiány megelőzése
tehát nagyon fontos lépése a termesztésnek.

A kezdeti fejlődés mumusa a jó nitrogén ellátás
A nitrogén a növekedés alapvető tápeleme, és miután a korai

Starter lombtrágyázás, a foszfor túlsúlyos
GYÖKÉR starter oldattal
A lombosodástól akár már sorkezelésben végezhető starter
lombtrágya kezelés lendületet ad a gyökeredésnek és hajtásképződésnek. Az első, korai starterkezelések a Rosasol
15-30-15 beöntözéssel történjenek. Ez után a GYÖKÉR starter lombkezelés a növényvédelemmel egy menetben elvégezhető. A töménység 0,5-0,7 % lehet és alapos permetezéssel
célszerű kijuttatni, hogy a még viszonylag kis lombfelületen
a növények a lehető legtöbb tápanyagot fel tudják venni. A
kezelést célszerű 7-10 nap múlva megismételni, a növényvédelem aktualitásának megfelelően.
A starter lombtrágyázás nem a foszfor ellátás eszköze, hanem
az érzékeny fiatal növények nagyon hatásos élettani segítsége még akkor is, ha a tápanyagellátás szinte tökéletes.
Hiszen a körülmények a kora tavaszi indításkor sajnos csak a
legritkább esetben ideálisak, ezen pedig a lombtrágyák
élettani hatása segít a növényeket átlendíteni.
A növényben gyorsan mozgó foszforformákkal hatékony
starter lombtrágyák válaszhatók. A Rosier starter oldata a
GYÖKÉR starter magas, azonnal felvehető foszforral, nitrogénnel és kalciummal ideális indító összetételnek számít
minden kertészeti növény számára. A teljesen hasznosítható
foszfortartalma a gyökeresedésben, a hatásfejlődésben és
virágfejlődésben meghatározó. A 4 % feletti kalcium tartalom
sokat segíthet a korai kalciumhiány kártételének megelőzésében. Elsősorban gyökérzöldségek, a burgonya, saláták,

Fehér karalábé erős foszforhiányt mútat

Horinka Tamás (szakmérnök)

Raktár söprési akció
Ferticare 14-11-25
Ferticare 24-8-16
Ferticare 10-5-26

Zsákos ár
25 kg
25 kg
25 kg

Raklapos ár
13 500 Ft/db 12 825 Ft/db
12 900 Ft/db 12 255 Ft/db
11 800 Ft/db 11 210 Ft/db

Az árak az Áfát tartalmazzák. Az Akció a készlet erejéig érvényes.

Mórahalom
06 (62) 580 317

Zákányszék
06 (70) 455 5520

Kistelek
06 (70) 455 5521

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

