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Döntse el Ön, hogy van-e párhuzam,
vagy csak a véletlen különös játéka
Rákosi Mátyás (született Rosenfeld Mátyás) az 1945-ös Szovjetunióbeli visszatérése után a Magyar Kommunista Párt, majd 1948-tól
a szociáldemokrata párttal (SZDP) való egyesülés után a Magyar
Dolgozók Pártja főtitkára lett. „Hobbijának tekintette a politikát” 1945
őszén a parlamenti választásokon 57%-ban a kisgazdák győztek. A
szovjet csapatok és a politikai rendőrség segítségével az úgynevezett szalámitaktikával felszámolta a kisgazdákat és a többi
demokratikus pártot. A hatalom módszeres kisajátításával, a politikai
ellenfelek ellehetetlenítésével, politikai koncessziós perekkel ellenfeleit meggyengítette.1945 és 1949 között átvette a teljhatalmat
hazánkban. 1949-ben már csak a kommunistákra lehetett szavazni.
Rákosi 1949 és 1956 között erős diktatúrát hozott létre. Ellenőrzése
alá vette a kultúrát, a művészetet, a sajtót, államosította az ipari
üzemeket, gyárakat, földeket, iskolákat, bankokat, gyakorlatilag
szinte mindent. Közvetlen elvbarátait ültette a kulcspozíciókba.
Helyettese Gerő Ernő lett a gazdaság legfelsőbb irányítója, a

kultúrát és a sajtót Révai József, az államvédelmet (ÁVO) Farkas
Mihály felügyelte. 1948-ban létrehozták a mindenható, és csak
Rákosi Mátyást szolgáló Államvédelmi Hivatalt (ÁVH) melyet Péter
Gábor irányított. Rákosi idején a bennfenteseknek minden járt.
S most csak egy pár hasonlóság. A Fidesz működése során
szövetséget kötött az MDF-fel és a Kisgazda párttal. Felszalámízta
őket, s az „elvhű” MDF-es és Kisgazda politikusok, de a volt
MSZMP-ből is sokan a Fideszben folytatták politikai karrierjüket. Hol
van az MDF, és a Független Kisgazda Párt? 2006 és 2010 között
a kormány munkájának ellehetetlenítésére, utcai demonstrációk
sokaságának szervezésével tiltakoztak a hatalomból való távollét
miatt, népszavazás a vizitdíj és a tandíj ellen. El is döntötték, hogyha
még egyszer sikerül megszerezniük, akkor azt nem adják. (Mikola
beszéd: a külföldön élő magyaroknak adott szavazati jog garantálja
a Fidesz elkövetkező 20 évét) 2010-től eljött a Fidesz Kánaán. Az
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energia cégek non profittá tétele, Mol részvény vásárlás, Rába
visszavételezés, iskola rendszer átalakítás, föld és trafik mutyi,
takarékszövetkezet lenyúlása, csak Fideszes Médiatanács tagok,
mind-mind emlékeztetnek Rákosi egy-egy intézkedésére. Orbán
személyi testőréből a TEK vezetője, akik mindenkit már megfigyelhetnek. Lehetne sorolni még tovább, de Ön is tudja folytatni a
sort, ha csak egy kicsit is odafigyel a híradásokra. S a történelem
ismétli önmagát? Szobordöntés, Szolidalítás demonstráció. S vita,
hogy gusztusos vagy sem, s ezt mindenki maga döntse el, de az a
sok álszent amnéziás jobboldali nyilatkozó, aki már azt is elfelejtette,
hogy a Cavinton gyógyszerét hova tette az tényleg gusztustalan.
Mért nem szóltak akkor, amikor Gyurcsány bábut akasztottak,
égettek el, ha már ennyire finnyásak. S erről eszembe jut egy Orbán
nyilatkozat. Meggyesi Péter kampánykörútján megdobálták tojással.
Orbán nyilatkozata annyi volt, hogy ez a vélemény nyilvánítás
szabadságába belefér. 2010-től a tojásdobálás bűncselekménynek
számít, no, nem is dobáltak azóta meg egyetlen Fideszes politikust
sem. Csak Gyurcsányt köpték le egy bíróság folyosóján büntetlenül.
Knipf Róbert
magánvélemény

Ha nem nő a fizetésed, legalább a rezsid csökkenjen
Vallja a kormány és a FIDESZ frakció, s építik a szocializmust,
legalább is egy pár intézkedésükben. A választásokig biztos, aztán
majd meglátjuk. Az emberek egy jelentős részének pedig ez bejön,
hiszen ez a kormány tesz legalább értünk valamit. Az, hogy a
rezsicsökkentést hogy érik el, az pedig nem számít. Az E.ON
gáztározók megvásárlása minden magyar állampolgárnak 27 ezer
forintjába került, s hogy ezt nem kellett kiadni, mert kifizette az állam,
majd beszedik egy másik adóval. Csak hab a tortán, hogy annyira
nincs pénz, hogy ehhez felvettünk Kínától, a Bank of Chinatól
pontosabban az MVM vette fel, (100%-ban állami tulajdonú energiaszolgáltató cég) 300 millió EUR-ot. S a tározókban lévő
nyomásért felelős gáz tervezett túlzott eladásával, magát a tározókat
is veszélyeztetik. „Ez kérem szépen nem egyéb, mint köztörvényes
bűncselekmény! Tudatosan, szakmai hozzáértés teljes hiányában,
pusztán politikai és hatalmi célok mentén, egy egyébként is
túlárazott vagyoni eszközt tönkretesznek, hideg fejjel, cinikusan,
arcátlanul magabiztosan és pökhendien. Remélem, minden felelős
elnyeri méltó büntetését az ország földgáztárolói kapacitásainak
tudatos tönkretételéért... Szégyen, gyalázat!” Kommentálta a hírt
Holoda Attila a második Orbán-kormány energiaügyi, helyettes

államtitkára. 2012 nyarán kinevezett szakember nem sokkal a
rezsicsökkentés bejelentése előtt távozott a tárcától, több energetikai, szakmai kérdésben ütközött össze a politikai vezetéssel. Az
áramfronton sem jobb a helyzet, a cégek létszámleépítéssel, s a
szükséges karbantartások végtelenségig történő halogatásával
spórolnak. Démász dolgozói beszólás egy viharban megrongálódott
oszlop bejelentésekor: Van közvetlen életveszély? Nincs? Akkor
majd akkor szóljon, ha ki is dőlt az oszlop! Vicces, hogy a szocializmus idején állami kézben lévő energiaszolgáltatók pénzhiány miatt
elmaradt fejlesztéseit, karbantartásait másoljuk most le a rezsicsökkentéssel. Ön szerint a végén ki fogja a számlát fizetni? S ami most
kisebb költséggel megoldható lenne, az a lelakott hálózatoknál sokszorosa lesz. De a hazug kommunikációra, mármint, hogy a szemét
multik extra profitja miatt kell ennyit fizetni a szegény magyar
embernek a legjobb cáfolat a kormánypárti újságban található. „A
januári rezsicsökkentés után 52 milliárd forint állami támogatást
kaptak a főként önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatók,
az őszi rezsicsökkentés miatt is hasonló összeget kaphatnak, a
támogatás nélkül ugyanis komoly veszteségeik keletkeznének”– írja
a Magyar Nemzet.

A szárított szerves trágyázás új kaput nyitott a termesztésben

Szerves trágyázás másként
A szerves trágyázás a kertészeti termesztés alapművelete volt évtizedeken, évszázadokon
keresztül. Az ezredforduló tájától az állattenyésztésben bekövetkezett változások a szerves
trágyázásban is gyökeres változást hoztak. Hihetetlen mértékben csökkent a szerves trágya
termelése és felhasználása. Mintegy évtized elteltével megjelentek a szárított szerves trágyák és
megújultan, modern kivitelezéssel térhet vissza a szerves trágyázás a talajon történő kertészeti
termesztésbe.
A szerves trágyázás hatása, előnyei és hátrányai
A szerves trágyázás előnye a talajerő fenntartás, javítás több
évszázados ismert és alkalmazott eszköze. A többféle származású
szerves anyag jótékony hatását minden kertész generáció igyekezte
kihasználni. A kiskerti, kisüzemi területen rendkívül széleskörű az
állati eredetű és egyéb komposztált növényi anyagok felhasználása.
Árutermelésben csak néhány növényi termék és az istállótrágyák
jelentősége nagyobb. Utóbbiak meghatározóak lettek a nagyüzemi
és háztáji termesztésben is.
A szerves trágya talajjavító hatása olyan összetett, melyből csak

szinte erőltetve tudunk egyet-egyet kiemelni. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a szerves trágyák, istállótrágyák minden hatása
jelentős, de egyértelmű, hogy a szerkezetre gyakorolt változáson
alapul a legtöbb kedvező eredmény. Jelentős különbségek vannak
adott típusú, kezelésű, korú istállótrágya összetétele, hatása,
használhatósága között, de alapvetően hasonló a szerepük és
helyük a termesztésben.
A hátrányok a szerves, illetve istállótrágyák típusától függően igen
eltérőek. Alapvető hátrány a szállítás és kijuttatás nehézsége, költségessége. A környezetvédelmi szempontok betartása is feladatokat
jelent. A friss istállótrágya trágya perzseléstől az egyéb só kártételi

Mert ha mindez igaz lenne, akkor az önkormányzati tulajdonban lévő
cégeket sem kellene kisegíteni. S csak megjegyzem, az állami
támogatás megint a mi adóinkból történik, s aki fával fűt, vagy már
nem is fűt, világít mert már nincs miből, de még vásárol, s így áfát
fizet, s egyéb adóiból mért is támogatjuk a legkényelmesebb fűtési
módot a távfűtést. Vagy a vidéki ember, mert egy helyen egyszerre
nem jelent komoly politikai erőt, ezért már nem is számít? Nincs
kétségem, hogy a FIDESZ – hacsak valami égbe kiáltót el nem
követ-, hogy megnyeri a 2014-es választásokat. Sőt, az okfejtésemben még tovább megyek, nyerje is meg, mert az amit maga után
hagy, amit főzött, egye is meg elv alapján igenis kell a magyar
társadalomban, hogy egy emberöltőre kiábránduljon belőle. El kell
menni szavazni, s a jelenlegi választási rendszer, melyet minő
véletlen, szintén a FIDESZ kreált magának, sokkal alkalmasabb a
2/3-ad elérésére. Isten mentsen meg bennünket attól, hogy
bármelyik párt túlnyerje magát.
Knipf Róbert
magánvéleménye

következményektől a kelés, eredésben okozott károkig változatos és
széles a paletta. De a tenyészidőben a későbbi vegetatív sokk és
tápanyag zavar is többször előfordul. Mindezt a jó trágya minőséggel, a kiszórás és bedolgozás egyenletességével, minőségével
tudjuk kiküszöbölni.

A szárított, fermentált szerves
trágyák új utat jelentenek
A szárított istállótrágyák a szerves trágyák új generációját jelentik.
Kiküszöbölik a hagyományos istállótrágyák számtalan hátrányát,
ugyankor hordozzák azok minden előnyét. Mik is ezek a fermentált
szárított szerves trágyák?
Természetes istállótrágyák hőkezeléssel és szárítással készülnek. A
szabályozott hőkezelés során a trágya fertőzés mentes lesz és minősége is javul. A szárítás utáni préseléssel, pelletálással olyan kezelhető állapotú, mely a könnyű és egyenletes kijuttatást lehetővé teszi.
A fermentált és pelletált száraz trágyák felhasználása biztonságos
és egyszerű, könnyen kezelhetők. A különböző alapú készítmények
összetétele eltérő, melyet a kiválasztáskor célszerű figyelembe
venni. A javasolt mennyiség legalább 1,2-1,5 t/ha, melyet egyenletesen kiszórva a szántási mélységbe kell bedolgozni. Fél adaggal
a szerves trágyázást nem is érdemes elkezdeni. Aki szerves trágyázni szeretne, ne ezen spóroljon.

2. oldal
Marha-Jó, szarvasmarha trágya mikroelemekkel
Teljes egészében istállótrágya alapú szárított trágya. NPK hatóanyag
tartalma egyenletes, 4-4-4 %, és tartalmaz magnéziumot, kenet és
mikroelemeket. A szárított és pelletált szerves trágyák minden előnyével használható új termék. Nagy mennyiségű aktív baktériummal
segíti a talajéletet.
A kertészek modern anyaga, mellyel a termesztési hagyományokat
modern körülmények között művelhetik, megfelelve ezzel a korszerű
követelményeknek is.
Hajtatott és szabadföldi kultúrákban egyaránt javasolt a termőképesség, a talaj minőségének javítására. Hajtatásban 10-30 dkg/m2
adagot használjunk talaj állapot és típusa szerint. A szélsőségesebb
talajokon mindig a magasabb adagot válasszuk.
Szabadföldi zöldségeknek 1,2-1,5 t/ha (1.200-1.500 kg/ha) adagot
használjunk az alaptrágyázással,esetleg mésztrágyával együtt bedolgozva. Ültetvényekben, a gyümölcsfák, illetve szőlőtőkék köré
0,5-3 kg mennyiséget dolgozzunk be a növény méretétől, korától
függően. Pázsitok kezelésére az őszi, kora tavaszi időszakban 25
dkg/m2 egyenletes kiszórását javasoljuk.

Natúr BioOrganic szárított baromfitrágya
A szárított és pelletált trágya teljes egészében baromfi trágyából
készül. Hőkezeléssel steril, 2,5-5-4 % NPK hatóanyagot tartalmazó
trágya. Pellet és granulátum formában is forgalomban van. Magas,
10 % Ca tartalom mellett magnéziumot és mikroelemeket is tartalmaz. Kalcium tartalma miatt a mésztrágyázásra is kiváló az
intenzív kalciumigényes kultúrákban. Nagy mennyiségű aktív baktériummal segíti a talajéletet.

Felhasználása minden kertészeti területen javasolt. Szántóföldön
általában 1,3-1,6 t/ha (1.300-1.500 kg) az adagja és hasonló menynyiség javasolt ültetvényekben is. A bedolgozása a Marha-Jó
felhasználásánál írottakat alkalmazzuk. Hajtatásban és intenzív
növények helyi kezelésénél 20-40 dkg/m2 mennyiséget javasolunk
bedolgozni.

A szerves trágyázás talajszerkezet és
talajélet javító hatása
A szerves trágyázás meghatározó hatása a szerkezetre történik. A
kötött talajt lazítja, a laza talajon kötőanyagként működnek a szerves
trágya elemei. A szerkezet javítása a gyökérélet, a vízgazdálkodás, a
levegőzöttség, a tápanyagforgalom szempontjából is döntő. Az intenzív öntözés például kivitelezhetetlen jó talajszerkezet nélkül.
Mindezeken keresztül tulajdonképpen a talajélet és működés minden
elemére közvetlenül, vagy közvetve hatással van. A jobb szerkezet
és a szerves trágya összetevői a talajéletre is rendkívül kedvezően
hatnak. Azt pedig jól tudjuk, hogy az aktívabb talajélet nagyobb
termőképességet jelent. Kiemelten ezek a szempontok elsődlegesek
egy szakember számára, amikor a jó minőségű szerves trágyázást
intenzív termesztésben javasolja.

Tápanyagszolgáltatás és tápanyagforgalom
Mindenekelőtt leszögezendő: a szerves trágyázás nem tápanyag
utánpótlás, különösen nem intenzív termesztésben. Azért fontos ezt
mindjárt az elején tisztázni, mert eladáskor a legtöbbször sajnos a
tápanyag leváltással kínálják. A jó minőségű istállótrágyák tápanyag
tartalma ugyan jelentős, de annak nagy része, elsősorban a nitrogén

kivételével, kötött állapotban van és csak hosszabb feltáródási
folyamat után kerül a növények számára felvehető állapotba. Homoktalajon első évben a mennyiség nagy része feltáródik, elbomlik,
de középkötött, kötött talajon már csak 3-4 év alatt történik meg a
teljes lebontás. A talajt tehát gazdagítja tápanyaggal, de a növények
ellátása már kérdőjeles. Arról nem is beszélve, hogy a feltáródás
folyamata semmilyen összefüggésben nincs a növény fejlődésmenetével, aktuális tápanyagigényével.
A precíz növényellátást tehát a szerves trágyázás esetén is el kell
végezni. Alaptrágyázásnál, tehát a tartaléktrágyázásnál a szerves
trágya tápanyagát természetesen figyelembe vesszük, tehát nem
fecsérelünk! A feltáródást pedig a talajvizsgálattal pontosan ellenőrizhetjük évről évre.
Ezért erős csúsztatás, hogy szerves trágyázás mellett nem kell
műtrágyázni. Kevés esetben valóban nem, de az egyáltalán nem az
intenzív termesztés. A tápanyag szolgáltatás folyamatán túl a tápanyag mérleg is gyenge, hiszen a legnagyobb 3.000 kg/ha adagnál
sincs olyan szárított szerves trágya, mely a szükséges NPK és
egyéb tápelem mennyiségét tartalmazná a foszfor kivételével.
A szárított trágyákkal tehát újra itt a lehetőség a talajerő javítás
természetes módjára. Az intenzív termesztőknek nincsen min gondolkodni. Azt a hibát azonban kerüljék el, hogy a szerves trágyát
műtrágya helyett használják. Nem egyik a másik helyett, hanem érte
van. A szerves trágyázással sokkal jobban dolgoznak a műtrágyák
is, sokkal hatékonyabb az öntözés, sokkal jobban érzik magukat a
növények a kezelt talajban. Adjuk meg nekik ezt az örömöt, ha mi
szebbet, jobbat szeretnénk!
Horinka Tamás
szaktanácsadó

A Gyökér lombtrágya dicsérete
Szerencsére már nem kell bemutatni, s az idei év egyik legjobban
fogyó termékéről, s annak felhasználásáról írok egy pár sort, hogy
hol érdemes még használni.
Őszi káposztarepce őszi lombtrágyázása. Sokaknak már a
gondolat is eretnekségnek számít, hogy ősszel lombtrágyázzanak.
Mégis a számok mást mutatnak.
2012 őszén a legtöbb repce vetésével késtek, mert várták az esőt. A
Vajas Agrogép kft. ennél kedvezőbb helyzetben volt, mert ők a repce
területeik nagyobbik részét meg tudták öntözni, így az egyenletes
keléssel nem volt gondjuk. Sikerült meggyőzni őket a Gyökér
lombtrágya használatáról, s a repcében használt regulátorral egy
menetben több területet is kezeltek. Ebben volt öntözött és öntözetlen tábla is, s a kezelt táblák összes területe elérte a 160 hektárt.
Az egyik öntözött, s fő úthoz közeli kezelt tábla mellett saját
kíváncsiságukra is kijelöltek egy másik táblát amely nem kapott
Gyökér lombtrágyát, de egyébként minden kezelése, fajtája, vetésideje egyezett a kezelt táblával. Az őszi fejlődésben is már voltak
eltérések, hiszen a kezelt repce gyökérnyak átmérője meghaladta a
kezeletlen kontrollét, de az igazi és szemmel is jól látható különbség
az oldal kacsok megjelenésekor lett szembetűnő. Míg a kezeletlen
táblán a gyökérnyak vastagság fele, két harmada volt a kezelthez
képest, addig a kacsok a főszár közepéről indultak és 8-10 db volt
átlagosan, míg a Gyökér lombtrágyával kezeltben 13-18 db, de
találtunk 20 oldalkaccsal rendelkezőt is, s a kacsok már egészen
lentről a talaj felszínéről indultak. A nagyobb kacsszám természetesen nagyobb becőszám, a nagyobb becőszám több szem, a több
szem magasabb terméshozam. Az állományok minden egyéb
gomba és rovarölő permetezést egyformán kaptak. A szemmel jól
látható látványos eltérés miatt egy rögtönzött bemutatót is szerveztünk a területre, mert ismerve a magyar gazdákat ha csak
elmondjuk majd az eltérést akkor kétkedve fogják fogadni, de ha
saját szemükkel is meggyőződhetnek róla akkor könnyebben
elfogadják a számokat, melyben akkor már nagyon bíztunk. A bő 5
tonnát a bemutatókor még sokan vizionáltuk a területen, akkor
amikor már többen az országos várható átlagot 2,5 tonnára vártuk.
Aztán a terület kapot egy gyenge jeget, bejött a betakarítás előtt egy
8 napos forróság, s becslés ugyan de a forró napok alatt napi 100
kilogramm mínuszt prognosztizáltunk. S ha sikerült felcsigázni kellően az érdeklődét, s még olvassa a cikket, akkor jöjjön a lényeg, a
betakarításkori eredmények.
A Gyökér lombtrágyával kezelt terület terméshozama 4953
kg/hektár, a mellette lévő kezeletlen tábláé, melyet csak egy földút
választott el a kezelttől, de NEM kapott Gyökér lombtrágyát,
terméseredménye 3500 kg/hektár, s a Vajas Agrogép Kft üzemi
átlaga a Gyökérrel kezeltben is elérte a 4500 kg/hektárt. A magyarországi termésátlag 2600 kg/hektár. S akkor számoljunk egy
kicsit. A Gyökér lombtrágya 200 literes kiszerelésben 3 l/hektárral
számolva hektáronként nettó 4682 Ft/hektár. A Vajas Agrogép
Kft-nél a kezelt és a kezeletlen terület között volt éppen 1000 kg
különbség a kezelt javára. Azaz a kezelt 110 ezer Ft-tal biztosított
hektáronként nagyobb árbevételt 4682 Ft-ért. Akkor megérte? Azt
hiszem ez ettől kezdve már nem kérdés. Van a történetnek egy
szépséghibája, amiért még sem fog rohamosan elterjedni ez a
kezelés. A termelői gondolkodás, hiszen ki hallott már olyat, hogy
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ősszel lombtrágyázzunk. Aki nem hiszi, járjon utána, mint a népmesében, s próbálja ki maga is még az ősszel ha vetett repcét.
Több kép és információ a www.kerteszekaruhaza.com/
termekreferenciak/repce-gyoker-dusnok.html címen.
Ha pedig nem vetett repcét, de vet például hónapos retket akkor
érdemes lenne minél nagyobb felületen kipróbálni a retek 4-8 valódi
leveles állapotától. Mért gondolom ezt? Mert a retek és az őszi
káposztarepce közeli rokonok egymásnak. Az őszi káposztarepcében látványos gyökérnyak és gyökér vastagodást okozott a kezeletlenhez képest. Amennyiben a hónapos reteknél is így működik,
akkor ez azt eredményezi, hogy a retek előbb lesz vastag, előbb lesz
piacképes. Ugyan többen használták már eddig is retekben, de senki
nem vette a fáradtságot, hogy kihagyjon egy kis területet és
megmérje napokban a különbséget, mert, hogy lesz, az biztos. S

Kezeletlen

Gyülekezés a bemutatóra

erre egy a boltunkban elhangzott termelői beszámoló is valószínűsít.
Karalábé 6000 négyzetméter, azaz már nem a kiskerti méret. A
termelő, hogy maga is meggyőződjön a Gyökér lombtrágya jótékony hatásáról csak a területének felét kezelte le vele. A beszámoló
pedig úgy hangzott, hogy kiba…t jó a Gyökér lombtrágya, mert
ahol használta, ott a karalábé sokkal egyenletesebb volt, s már
mindet eladta róla, a kezeletlent meg most kezdi szedni, de közben
eltelt másfél hét. Igaz ez a nyári meleg időszakban volt, de kb. 10
nap alatt mennyit is kellett locsolni, s folytathatnám a kérdéseket, de
minek. Mindenkit arra biztatok, hogy maga próbálja ki, növényfajtól
függetlenül.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
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Startertrágyázás lombon? Igen!
A kertészeti termesztés meghatározója az indulás. Az indulás gyorsasága, dinamikája az
állomány egyenletességének, általános kondíciójának, a koraiságnak általában alapfeltétele. Az
jó indulásnak azonban több tényező eggyüttes megléte szükséges. A hőmérséklet, nedvesség,
valamint a tápanyag, döntő tényezők a jó induláshoz. Az egyik legjobban szabályozható tényező
a tápanyag, és a startertrágyázással nagyon sokat segíthetünk a jó induláshoz. A lombon
keresztüli starter ellátást vehetjük új lehetőségnek is, hiszen nem olyan régen adottak azok a
termékek, melyek megfelelőek, kiválóak erre a kihívásra.

A starter lombtrágyák alkalmazásának gyakorlati sikerei megerősítik,
hogy foglalkozzunk részletesebben is a korai foszfor túlsúlyos
lombtrágyázás lehetőségeivel, jelentőségével.
Első hallásra többen megrémültek, hogy van értelme a néhány
leveles állományt lombtrágyázni? A gyakorlat szertefoszlatta a kételkedést, és az elégedett felhasználók tábora, a minél jobb
megoldásokat keresők száma szépen gyarapodik. Mert a lombtrágyázás a fiatal, nagyon aktív növények esetében még hatékonyabb, mint a későbbiekben. A kis növények tápanyag felvétele
természetesen kisebb, de és ezért ekkor a lombtrágyával kijutó tápanyag mennyisége esetleg a teljes pillanatnyi igényt is kielégítheti.
Különösen az ekkor élettanilag meghatározó foszfor és mikroelemek
esetében.
A Gyökér és Fosfitex Zn/Mn is kiemelkedik a magas és azonnal
felvehető foszfor tartalmával. Egyéb tápelemeik pedig a kezdeti
időszak ellátásában fontosak, mint kalcium, nitrogén, vagy mikroelemek.

A lombtrágyázás és a startertrágyázás
egymásra találása
A fiatal növények indulásának feltételei között jól tudjuk, hogy
a tápelemeknek is fontos szerepe van. Az alaptrágyázással, startertrágyázással igyekezünk is ezeket a tápelemeket hozzáférhető
formában pótolni. A tápanyagfelvétel a növény lombleveleinek
fejlődése kezdetétől meg is kezdődik. Három dolog azonban nagyon
hátráltatja, hátráltathatja a megfelelő tápanyagfelvételt. A fejletlen
gyökérzet, a tápanyag elérhetősége, és a hideg gyökérközeg.
Sokszor megfeledkezünk arról, hogy a starter tápelem, a foszfor
felvétele függ leginkább a gyökérkörnyezet hőmérsékletétől.
Ha a gyökérzet közelében ott is lenne a teljes szükséges mennyiség,
akár 5 °C hőmérséklet csökkenés is 20 %-os felvétel csökkenéssel
jár, azonban 10 °C csökkenésnél már csak 60 %-os a felvétel
(1. ábra).
A starter lombtrágyázás a tápanyagfelvétel korlátait kikerüli, azonnali és biztonságos kiegészítést, megfelelő élettani serkentést jelent
kedvezőtlen körülmények esetén is. A növényvédelemmel egy
menetben végzett kezelések még plusz munkát sem igényelnek. De
nem lehet kérdés, hogy érdemes-e megcsinálni akkor is, ha éppen
nincs szükség növényvédelmi kezelésre.

1. ábra: A talaj hőmérsékletének hatása a tápelemek felvételére
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A korai starter lombtrágyázás kivitelezése
A korai lombtrágyás feltétele a felvevő lombfelület. Túl korán nincs
értelme starter lombtrágyázást sem végezni. Néhány leveles állapotban azonban sorkezeléssel elkezdhetjük a hatékony tápanyag
kiegészítést. A töménységgel és a permetezés idejével legyünk
óvatosabbak még a szokásosnál is. A fiatal növények sokkal érzékenyebbek a perzselésre, betegségekre. A permetezést ezért csak
megfelelően felmelegedett állapotban, száraz állományban végezzük el. Délután csak úgy permetezzünk, hogy az biztonsággal
megszáradjon a nap végére.
Az első kezelés mindig legyen inkább alacsonyabb töménységű, de
biztonságos. A következő kezeléseket 7-10 naponként célszerű
elvégezni. Túl sűrű lombtrágyázásra csak valamilyen probléma kezelése adhat indokot, de annak kivitelezésére szakember segítségét
érdemes igénybe venni.
A „túlszeretés” sajnos a lombtrágyázásra is jellemző. Sokszor
próbálnak termelők lombtrágyázással megoldani elkövetett hibákat,
de helyreállítás helyett a rosszul választott kezeléssel gyakran
tovább súlyosbítják a helyzetet.

Starter lombtrágyázás, foszfor
túlsúlyos Gyökér oldattal
Az általában 0,5-1,0 % töménységgel végzett Gyökér 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 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
hajtásfejlődésben és virágfejlődésben meghatározó. A 4 % feletti
kalcium tartalom sokat segíthet a korai kalciumhiány kártételének
megelőzésében. Elsősorban gyökérzöldségek, a burgonya, saláták,
hagymák indítására javasolt. Könnyen felvehető kalciumra a gyökér
és hajtásvégek tenyésző csúcsában az osztódó szövetekben nélkülözhetetlen. Hiányában gyökér és hajtáscsúcs elhalások lépnek fel.

Starter lombtrágyázás, foszfor túlsúlyos,
bioaktív Fosfitex oldattal
A Fosfitex lombtrágya oldatok jelentőségét a biológiailag aktív foszfit
foszforforma adja. A markáns növényvédelmi hatással rendelkező
foszfit egyszerre segíti a gyökeresedést, virágképződést, serkenti a
tápanyag forgalmat és a növény belső védekezési rendszerét is
erősíti (2. ábra). Az érzékeny fiatal növények fertőzésének, stressz
miatti fejlődés lassulásának megelőzése a starterhatással egy menetben érhető el.
A Fosfitex Zn/Mn startert a gyökeresedés serkentésére, gyökérzet
regenerálására általában 0,5-0,7 % töménységgel használjuk.
A Fosfitex Zn/Mn, cink-mangán összetétel a starterhatást a gyökerek, és hajtás regenerálódásával segíti. A növekedés visszaesésekor, a gyökerek víznyomás, lehűlés, vagy más ok miatti vesztésekor az újra gyökerezést, az újra indulást segíti. A Fosfitex
Zn/Mn gyökeresedés segítő hatásában szintén oly mértékben hiszünk, hogy 100 % pénz visszafizetési garanciával kívánjuk segíteni
annak mind szélesebb körű kipróbálását, s ha egyszer kipróbálta,
akkor úgysem fog leszokni róla. Fontos, hogy túladagolását
kerüljük, azaz maximum 3-4 liter/hektár az egyszerre kijuttatható
mennyiség. Túladagolás esetén a következő levelek ráncosan, mintha
atkák szívogatnák fog kibújni, melyet a növény ugyan később kinő, de
fölösleges sokkal ne hátráltassuk növényünket. A gyógyszer túladagolás is veszélyes, gondoljunk erre, amikor meghatározzuk a kijuttatandó mennyiséget.
Starter kezelés előnyei:
- gyors kezdeti fejlődés, koraibb betakaríthatóság
- látványosan erősebb növényállomány
- fagyokkal szembeni fokozott ellenállóság
2. ábra: A Fosfitex bioaktív kezelések élettani hatása
fitoalexin szint a növényben
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Kérdésével keresse gazdabolti eladóinkat, szaktanácsadóinkat, vagy
keresse szakmai anyagainkat az interneten! Kérje szakmai segítségünket! Nagy hibát elkövetni sokkal nagyobb szégyen, mint
kérdezni. És sokkal többe is kerül! Keressen bennünket bizalommal!
Horinka Tamás (szaktanácsadó, szakmai vezető)

Túlöntözés, fonálféreg fertőzés 2013 legnagyobb hibái
Az idei év sem múlt el sok-sok hiba nélkül, de a hibák és ez az újság
is azért van, hogy tanuljunk belőle. Akinek volt bőven öntözésre
használható vize, az akaratlanul is beleesett a túlöntözés hibájába,
hacsak külön nem figyelt oda, vagy eleve már műszerek és nem
megérzés alapján öntözött. A kánikulában akaratlanul is száraznak
gondolunk, vélünk úgy területeket, hogy nem győződtünk meg a
terület beöntözöttségéről, a homok felülete meg száraz képet
mutatott. Sokan úgy vannak ezzel, hogy na ne képzeljem már azt,
hogy Ők nem tudnak öntözni. S számtalan esetben bebizonyítják az
ellenkezőjét. Néhány példa a túlöntözésre:
Termelő kihív, hogy nézzem meg, adjak tanácsot, mi lehet a baj. Az
egyik ház karalábé szép, a másiknak minden baja van. Pedig
egyszerre lett ültetve, azonos fajta, azonos palánta, mégis itt gond
van, a másik házban pedig semmi. Rövid szemlélődés, aztán
kérdezés. Amit láttam, az egyik házban erősen magnézium hiányos
karalábé, fuzáriumos foltoktól szenvedő tövek, a másik tényleg szép.
Hogyan öntöz? Egyszerre megy mind a két házra a víz. Jön a
válasz, s egyben a probléma megoldása is. A gerinc alatt mind a két
fólia házban azonos távolságra, azonos szórófejek. Na már most, ha
egyszerre azonos ideig lesz „locsolva” akkor a 8,5 méteres fólia alatt
az 5 méter széles területre 50%-kal több víz jut ki, mint a mellette
lévő, 12-es fólia alatti 7,5 méter széles területre. Akkor pedig nem
kell csodálkozni, hogy az 50%-kal több víz kimossa a magnéziumot,
az állandóan vizes, tömörödött talajban pedig előbb utóbb felüti a
fejét egy talajlakó gomba, mely ellen hatásos vegyszeres engedé-

magnézium hiány karalábén

lyezett védekezés nincs is.
A júniusi vetésű sárgarépákban igen sok probléma alakult ki. A
kánikulai melegben, s ha visszaemlékszünk rá akkor a június közepe
arról szólt, igen sokan vetettek tárolási, ládás és szeptemberi
felszedésre csomoskénti értékesítésre sárgarépát. Az első adandó
probléma rögtön a kelesztő öntözés okszerű megválasztása, vagy
annak épp a hiánya volt. Amennyiben nem kellő sűrűséggel lett
elindítva a mikro öntözés, úgy a homok felszíne túlmelegedett, és az
éppen kelő félben lévő vagy már kikelt, de még gyenge vékony

fuzáriumos karalábé folt

szikleveles növény a homok hőmérsékletétől megégett, s rögtön ki is
dőlt, meghalt. A másik, de legalább akkora probléma a terület
túlöntözése. Túl gyakran, a szükségesnél nagyobb vízadagokban
végzett „kelesztő” öntözés hatására a talaj letömörödött, a benne
lévő és kijuttatott tápanyag lemosódott, a répatest ennek hatására a
kelleténél rövidebb lett, a levélzet felnyurgult, egyenletesen világoszöld összképet mutatott, s talán a legnagyobb baj, hogy a fonálférgeknek is optimális körülményeket teremtett. A túlöntözés mértékével arányosan nőt a probléma nagysága. A sorozatos termelői

4. oldal
problémák hatására minden fellelhető szakirodalmat felkutattam,
konzultáltam a téma szaktekintélyeivel, s környékünk gyakorlatával
teljesen ellentétes szakmai jó tanácsokkal láttak el. Például, hogy
gyökérzöldséget, és fonálféregre hajlamosító, azonos gazdanövényű
növényfajokat ne ültessünk, ne vessünk 4-5 évig azonos területre.
Lényeges a növény számára a laza szerkezetű talaj, mert a
víztelítettség és a tömörödöttség ideális körülményeket teremt a
fonálférgeknek. A hőmérséklet 5 °C fok emelkedésével a fonálférgek
tojásprodukciója meg tízszereződik. 45 gyomnövényen is kimutatták
már a szabadföldi fonálférget. A talaj cink és vas tartalmának
emelkedésével csökken a fonálférgek gyakorisága. Az öntözés-túlöntözés kérdésben egy termelővel már odáig mentünk, hogy egyáltalán nem akarta elfogadni a véleményemet, hogy a területe túl van
öntözve, s ezért számtalan hiba forrása éppen az. A végén a vita
eldöntésére Dr Terbe István professzor úrat, egyetemi tanárt, a
zöldségtermesztés témakör kiváló ismerőjét, s nem mellesleg a
Magyar Tudományos Akadémia Kertészeti Bizottságának titkárát
kértük fel. Aki megerősítette álláspontomat, hogy igen is a sárgarépa
túl sok vizet kapott. A termelőt közben és utána is több termelőhöz is
elvittem, de a leg látványosabb, s jól mérhető eredmények egy két
nap eltéréssel vetett de szakmailag helyesen kezelt sárgarépa és a
túlöntözött között volt.

gravitációs vízmennyiség, meg kapilláris vízemelés, stb-stb. A képek
és a táblázat együtt magukért beszélnek.

Az öntözés hibája a következő fűszerpaprika öntözési képen is jól
kivehető. A kép előterében az állomány sötétzöld, egyszeres vízadagot kapott, míg a terület nagyobb része sárgás kimosott, mivel a
szórófejek olyan közel voltak telepítve, hogy összedolgoztak az
egyik átlocsolt a másik szórófejig. Dupla annyi vizet kapott mint a
tábla széle ahonnan a kép készült. De ezt a hibát a termelő már
tavaly is elkövette.

optimálisan öntözött sárgarépa tábla

egyenetlen, hibás locsolás fűszerpaprikában

túllocsolt sárgarépa tábla
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A túlöntözött területen jóval kevesebb, de sokkal nagyobb levélnyéllel rendelkező megnyúlt levelek, összességében egy-egy levél
nagyobb tömegű, vízzel telített, de kisebb levélfelülettel bíró levélzet
volt a jellemző. A termés maga pedig a kisebb levélfelület és a
fonálféreg fertőzöttség miatt pedig sokkal kisebb. Míg a helyesen
öntözött területen ennek pont az ellenkezője, nagyobb levélszám,
rövidebb levélnyél hossz, nagyobb levéllemez terület, s nagyobb
tömegű termés, az amiért termesztjük a sárgarépát. S a legszomorúbb az, hogy nem vagyok 100%-ban meggyőződve arról, hogy a
termelőt sikerült Dr Terbe Istvánnak, s nekem is meggyőznöm arról,
hogy hibázott a túlöntözéssel. Az öntözési gyakorlatról annyit, hogy a
túlöntözött répa két naponta lett egyszer, de négy órán keresztül
locsolva, s ahogy éppen sikerült, míg a helyes technológiával
öntözött igaz, hogy naponta, de csak 30 percig. S ha igaz lenne a
matematika annyiban, hogy csak összeadunk, akkor is négyszer
több vizet kapott a túlöntözött a helyesen öntözötthöz képest, de itt
nem szabad így számolni. Az egyszeri nagy adag (4 órán keresztül)
sokkal jobban letömöríti, sokkal jobban lemossa a tápanyagot egy
könnyen vízáteresztő homokon mint az egyszerre kis adagban (fél
óra) kijuttatott vízmennyiség. S ne is menjünk olyanba bele, hogy

Mórahalom
(62) 580 317

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

optimálisan öntözött sárgarépa

optimálisan öntözött sárgarépa betakarításkor

Nematox 10 G

1 kg-os

8 000 Ft/db

Nemathorin 10 G

4 kg-os

32 000 Ft/db

Nemathorin 10 G

10 kg-os

74 930 Ft/db

Nemacur CS

1 liter-es

11 500 Ft/db

Nemacur CS

5 liter-es

52 000 Ft/db

Ha október, akkor szülői öröm
Október a betakarítás ideje. S ez nincs máskép a lovas sportban
sem. A tavalyi évben, igaz, akkor a novemberi számban, de eldicsekedtem, hogy akkor fiam Bendegúz első, lányom Blanka pedig
második lett GYEPOSZ (Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége) országos döntőjének díjlovas kategóriájában. Homoki
Gazda 2012 november
Az idei év másként alakult. Fiam az országos döntő előtt 10 nappal
díjugrató edzés közben felbukott a lovával, s kulcscsont törést
szenvedett. A fizikai fájdalmon kívül a lelki sokkal nagyobb volt,
hiszen egész évben átlagosan heti 15-20 órát töltenek lovaglással,
lovak között lóápolással. Minden a lovakról szól, s a legnagyobb
büntetés, ha egy lovaglás alól eltiltásra kerül. Azért, hogy minél
többet lovagolhassanak, mert ez a másik két kiskorú gyermekemre
is igaz, ezért megtesznek mindent, s Bendegúz egyedül elmegy
tanulni, nem kell nógatni érte. Holott a lovaglásba való belehabarodás előtt nagyon nem így volt. Vannak céljaik, amiért hajlandók
dolgozni, s a munkának meg is jön az eredménye. Balesete miatt az
idei versenyen nem indult, s kb. két hónap múlva ülhet legközelebb
lóra. Blanka lányom szintén egész évben készült, s a döntőre
sikerült neki maximálisan időzítenie. Ügyességi számban 2013
Magyar Bajnoka Knipf Blanka Baktói Lovas Klub. II helyezet Thurzó
László Bendegúz Baktói Lovas Klub. III helyezett … IV helyezett
Kiss Lizanna Baktói Lovas Klub. A baktói lovas klub edzői Csáki
Móni, Fejes Béla.
Blanka lányom a kétnapos verseny mindkét napján hibátlanul, a
leggyorsabban teljesítette a pályát, így nem volt kérdés az első
helyezése. S a Magyar Bajnoki kupa mellé még két különdíjas kupát
is nyert. S a győzelmének egyik leg megindítóbb pillanata, hogy
örömében a célba éréskor sírva fakadt a ló hátán, érezte, hogy

megvan, hogy nagyon jót ment. S távozott a gőz, a felgyülemlett feszültség, s nyerni akarás terhe a beteljesülés pillanatában. Az
eredményhirdetést pedig én, a boldog apuka könnyeztem meg.
A versenyeknek azért még nem volt vége, s szintén két nap összetett eredményei alapján a díjlovas kategóriában I. helyezett Thurzó
László Bendegúz, II. helyezett Kiss Lizanna, III. helyezett Knipf
Blanka, mindhárman a Baktói Lovas Klub versenyzői, s edzőik Csáki
Móni, Fejes Béla.
A versenyek margójára azért ki kívánkozik belőlem egy-két megjegyzés. A magyar állítólag egy lovas nemzet. El is indították a
Nemzeti Lovas Programot. Mórahalmon is felépült egy szép, és
nagy, és korszerű, lovas centrum, csak éppen tartalom nélkül, évi két
versennyel. Gyermekeim hárman, és a Kiss család is mégis bejár
Baktóba, mert ott van megfelelő edző, edző páros, aki megfelelően
tud a gyermekekkel foglalkozni. Ahogy tavaly is, úgy az idén is tarolt
a Baktói Lovas Klub. A lovas sport soha nem a szegények sportja
volt, nem is lesz belőle egyenlőre tömegsport, de Magyarország
jobban teljesít, hangzik a kormányzati propaganda, mégis a tavalyi
versenyzői létszám minimum megfeleződött. S az ok, elfogyott a
szülők pénze, akik szponzorálják gyermekeik versenyzését. S csak
egy adalék, hogy a kamionos ló szállítás az E útdíj miatt duplájába
kerül a tavalyinak. Akkor hogyan is fognak itt egyre többen lovagolni? Na de mindegy. Örüljünk az eredményeknek, s csináljuk addig
amíg megtehetjük. Örülök annak, s büszke is vagyok rá, hogy ezeket
az eredményeket megoszthattam Önökkel. S köszönöm minden
kedves vásárlónknak, hogy áttételesen is, de támogatta vásárlásával
ezt a szép eredményt. Még egyszer köszönöm!
Tisztelettel: Knipf Róbert (egy büszke és boldog apuka)

Knipf Blanka ügyességi verseny közben

Ügyességi verseny eredményhirdetése
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