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Markáns vélemény, tömören!

Fegyelmi eljárást indít a Budapesti Ügyvédi Kamara 
egy ügyvéd ellen, aki a tagdíj befizetésekor a banki 
átutalás megjegyzés rovatába annyit üzent nekik: 
„teccenek kinyalni a seggem”. Dr. Sz. K. üzenetét a 
nyomaték kedvéért többször is leírta egymás alá.
Az esetről a Budapesti Ügyvédi Kamara számolt be 
hírlevelében. Eszerint Dr. Sz. K. a seggnyalásra való 
felszólításhoz nem fűzött semmi magyarázatot, de „az 
indokolásra az ügyvédnek a fegyelmi eljárásban lesz 
lehetősége”.

Ugyan, hagyd a fenébe
Mondta egy barátom, már többször is. S ki is fejtette „röviden”, meg felhőt. Az óvoda középső csoportjában már előrébb elmúlt nyolc évben a szocik, és az általuk támogatott bankok? 
hogy szerinte mért nincs értelme annak a politikai írásoknak tartanak. Egyszerűen megalázó, és felesleges. Nem tudtak Az 1000 milliárdos áfa csalásról pedig jobb ha nem is 
amit én megjelentettem eddig a Homoki Gazdában. értelmeset kitalálni, hát csináljanak valamit, úgyis az EU fizeti. beszélünk, de melyik frakció is akadályozza a kivizsgálást, 
Nézd mit művelt a Fidesz az elmúlt 3,5 évben. A magán- De itt van a föld mutyi. Hány gazdát is vágtak képen? éppen a Fidesz. Mért is? Neki van a legtöbb félni valója? S 
nyugdíj államosításával kezdtek, pedig Schmidt Pál még Simicska meg pályáztatás nélkül elnyer 20 évre 18 ezer barátom mindezt elmondta egy szuszra, úgy, hogy nem is 
Fidesz alelnökként a kampányban a magánnyugdíjak megvé- hektárt. Akkor, hogy is van ez? A Fidesz a gazdák pártján áll, hagyott szóhoz jutni. Látszott, hogy gyűlt-gyűlt benne az 
dését ígérte, aztán bevezetéskor az egyéni számlákról volt hallhattuk számtalanszor. Persze rögtön idézhetném a nagy indulat, s jól eset neki mindezt elmondani valakinek, aki 
szó. A mai napig nem történt benne semmi, csak elvették a vezért. Ne azt figyeljétek, amit mondok, hanem amit csinálok. végighallgatta. Ugyan közbe-közbe vethettem volna valamit, 
pénzünket. Az alkotmánybíróság elkaszált valamit, csökken- Ott van Kishantos ügye, egy 400 hektáros biogazdálkodást de az is legfeljebb pontosítás, vagy kiegészítés lett volna, 
tették két nap alatt az Alkotmánybíróság hatáskörét, pedig folytató tangazdaság. Kellett a hűbéreseknek a földje, mit vagy felsorolhattam volna még egy jó pár dolgot amit Ő 
ellenzékben, hogy járt a szájuk, az Alkotmánybíróság a csináltak? Hát véletlenül nem nyertek a pályázaton, s a 20 kifelejtett a felsorolásból. De minek? Hiszen az olvasó és kicsit 
demokrácia legfőbb őre. Akkor kormányra kerülve ez mért éven keresztül vegyszermentesen kialakított eredmények is tájékozott ember is számtalan egyéb dolgot is fel tud sorolni. 
nem fontos? Teletömködték a hozzájuk várhatóan hű em- mennek a kukába. Nyert többek között egy salgótarjáni, mert Ha akar. Ha pedig Fidesz hívő, akkor ugyan tőle is elvettek 
berekkel az egész Alkotmánybíróságot, s miután ez sikerült a vagy a térképet, vagy a számokat nem ismerik az illetékes ezt-azt, vagy ha még nem akkor majd ezután, de Ők akkor is 
bírókra kötelező először 62 éves nyugdíj korhatárt - náluk helyen, mert a 20 km-en belüli lakhatás valahogy most 200 rájuk fognak szavazni. Mindenkinek szíve, joga, egyenlőre. A 
akkor is 70 volt-, most már megváltoztatták örök élet és 3 km-re sikeredett. A trafik ügy ugyanez dettó, csak 5-6 milliárd beszélgetés egyre mégis jó volt, hogy elgondolkoztasson. 
napra, azaz már csak kihalás vagy lemondás esetén kell új forintot búk havonta a költségvetés. Az E-útdíjból ugyan ez Ugyan mi bajom is a rendszerrel, mért ágálok ellene? Hiszen 
alkotmánybírát választani. Aztán ott van a Schmidt Pál bejön, de kifizeti meg mindezt a baromságot, Hát mi. S a az átlagnál nagyságrendekkel jobban keresek, van négy 
köztársasági elnöki plágium botrány. Meddig tagadták? stadionokról ne is beszéljünk. 100 milliárdot már ráköltöttünk, gyermekem,ebből három kiskorú, nagy házban lakom, nekem 
Tartották amíg lehet. De itt van a zöldhatóság vezetőnőjének jövőre is ráköltünk ugyanennyit, sőt az MTK, mert a Deutsch a rezsicsökkentés nem havi 300 forint, amit az első 
az ügye is aki most mondott le. Kinevezték mint Dr. akár ki. Tamás a főnöke, 7 éven át, s ezt most kötötték, minden évben bevásárlásnál már visszafizetek, (csak a harmadiknál) akkor 
Aztán kiderült, hogy sem doktor, sem főiskolai végzettsége kap pár száz milliót. Miért is? Mert haver? Persze nem kell minek is ágálok? Pont az a réteg vagyok akinek a Fidesz 
nincs. A lemondás után is védi még az Illés államtitkár, hogy Ő csodálkozni, hiszen a haverok mindent visznek, a többi pedig intézkedései maximálisan kedveztek, a meghunyászkodó 
nem írásszakértő, meg diploma szakértő, ezért nem tudta dögöljön éhen. Szerintem nincs olyan hét, vagy ha van, akkor tömeggel pedig foglalkozzon más, hiszen nincs köszönet sem 
megállapítani, hogy hamis diplomával igazolta a végzettségét. az már tragédia, ha Simicska valamelyik cége közbe- azért amit az ember elsősorban nem magáért, de leír. Sokszor 
Magyarán okirat hamisító. Aztán csak emlékez vissza, hogy szerzésen nem nyert egy pár milliárdot. De csak azt ne mond, megfordult a fejemben, hogy abbahagyom, s lehet meg is 
milyen plakátjaik voltak? Rendbe tesszük az egészségügyet, hogy a helyi viszonyok jobbak? Itt is kiépült a kiskirályság, teszem. Vagy már megtettem, s ez volt az elköszönés? Békés 
az oktatást! Minden buszmegálló tele volt ragasztva. Mi lett még a fű se nő nélküle. S mi történt? Mégis megválasztották. Boldog Karácsonyt Mindenkinek, Pártállástól és meggyőző-
belőle? Soha ennyi orvos nem hagyta el az országot, soha Pedig a Mórakertes vagy a Datészos mutyiban hány ember déstől függetlenül.
ennyi pénzt nem vontak ki az egészségügyből, s a váró listák lett átverve? Hétszáz, nyolcszáz, mégis hallgatnak, sőt inkább 
hónapok, évek. Egy csípő protézisért várhatsz 4 évet. Az alatt ott hagyják a pénzüket is, csak véletlenül meg ne sértsük Ő Knipf Róbert
éppen teljesen le is bénulhatsz. Arról meg ne is beszéljünk, ha Királyi Fenségét. Most ugyan Datész ügyben 6-an nyertek, s a főszerkesztő
van pénzed, s tudod, hogy kinek add, akkor megcsinálják egy Datésznek fizetni kell, de a többi birka, aki a saját igazáért, a 
héten belül. Persze a tisztelt Fideszes urak, és családtagjaik saját megdolgozott pénzéért sem mer szólni, attól mit vársz. 
ebből semmit sem éreznek, hiszen nekik kijelöltek két Egyszerűen be vannak szarva. S akkor mitől jobb ez mint a 
korházat is, ahol soron kívül, kiemelt ellátásban részesülnek. Rákosi rendszer? Ott is mindenkinek kus volt, s etették 
Ha cinikus akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy az minden féle maszlaggal. Ugyan úgy, mint, a mostani rezsi-
egészségügy rendbetételével megoldották a nyugdíjas kérdést csökkentés. S januárban itt a harmadik, pontosabban majd 
is. annyira tönkretették az egészségügyet, hogy nem kell már akkor megígérjük, a választás előtt pedig bevezetjük, hogy 
egy csomó embernek nyugdíjat fizetni. Nem hiszem, hogy az mindenki emlékezzen ránk a Fideszre, hogy milyen rendes 
emberek ezt akarták, akarnák. De az oktatás dettó ugyanez. A emberek vagyunk, akik törődnek az emberekkel. Miért is? 
felsőoktatásból kivonják a pénzeket, 60 milliárddal van Mert ez jól hangzik, s aki nem gondolkodik, az be is veszi. Ott 
kevesebb mint az agyon szidott szociknál. Olcsóbb azoknál a van a távhőszolgáltatás, ami önkormányzati tulajdonban 
„mocskos kapitalistáknál” is a felsőoktatás mint nálunk. maradt, s éves szinten a rezsicsökkentés ellentételezésére 
Dániában az összes diploma ingyenes, de Ausztriában, 104 milliárd forinttal támogatjuk? Már bocsánat, de ne az én 
Németországban, Belgiumban és Hollandiában is egy csomó. adómból támogassák az egyébként is minimum háromszor 
Az a fiatal, aki pedig kint szerez diplomát, ne adj úristen még annyit kereső pestit a távhőszolgáltatás kompenzációval, mert 
párt is választ, azt ugyan várhatjuk vissza, az bizony elveszett. én évek óta már fával fűtök. Aztán megnyerik a választást, s 
De nem jobb a helyzet az itthon végzettekkel sem. A nagyobb szépen ez is, az is drágább lesz, lehet, hogy nem az áram ára, 
része úgy tervezi, hogy a diploma után rövidebb-hosszabb de a vezetékhasználati díj fog éppen a duplájára emelkedni, s 
időre külföldre megy, aztán elfelejt hazajönni, amikor meg- a szolgáltató a pénzénél lesz. A gáz árát meg könnyen 
hallja, hogy Magyarországon akár a tizedét, jobb esetben a engedte le 20 %-kal, amikor a világpiacon 2008-hoz képest 
negyedét is megkeresheti annak, amit odakint kap. Az élet 40-50%-kal lett olcsóbb. Jól mondta az a Kanadába emigrált 
pedig lakhatásban ugyan még drágább, de kajában már nem író (Kertész Ákos), „a magyar genetikusan alattvaló”. S figyeld 
drágább, mint idehaza. De a lényeg, hogy Magyarország meg, hogy ez a beetetett, nem gondolkodó, birka nép 
jobban teljesít. A frissen végzett orvosok 35-40%-a már nem is megválasztja Őket újra. De meg is érdemlik. Aztán majd 
lesz itthon rezidens, mert fogja a kalapját és már másnap sírnak, rínak, mint a fürdős k…De meg is érdemlik. Aztán majd 
elhúz a fenébe. De ott van a szakmunkás képzés átalakítása csodálkoznak, hogy megint minden másképp lesz mint amit 
is. Heti egy óra magyar, egy óra történelem, matematika, megígértek. Ha belegondolsz akkor 2010-ben szinte nem 
idegen nyelv. Ugyan minek? Heti egy órában mit lehet ígértek semmit, de még azt sem tartották be, most már 
megtanulni? Semmit! De éppen most sikerül államosítani a ígérnek, mert érzik, hogy nem lefutott még a meccs, de ilyen 
tankönyv kiadást, aztán majd átjátszuk valamelyik havernak. ellenzékkel azért nem lesz nehéz. Sokszor az az érzésem, 
Egyre jó ez az egész: Legyél olyan hülye amire végzel, hogy hogy tudják, hogy mekkora a szar, és azért hagyják Őket 
biztosan ne menj külföldre: Csak egyet felejtenek el, hogy az nyerni, had boruljon az Ő nyakukba, mert ha megnyernék a 
ilyen „Szakemberrel” itthon sem megyünk sokra, legfeljebb választást akkor megint őket hibáztatnák. Mint a deviza 
szaporítjuk a közmunkások számát. Aztán milyen érdekes? hiteleknél, Orbán első kormányzásánál kezdődött, a szociknál 
Most a választások előtt eszükbe jut, hogy télre beindítanak folytatódott, de Ők sem csináltak semmit a pór népért, aki 
egy továbbképzési programot. A közmunkások között felvette, csak a pénzzel rendelkezők szabadulhattak meg a 
diplomás, érettségizet, de legalább 8 általánost végzett hitelüktől jó áron. Hány képviselő is végtörlesztett, vagy 
emberek vannak, s akkor azzal kezdik, hogy rajzolj napocskát, kétszáz, s ebből hány Fideszes, akkor Őket is átverték az 

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

Mórahalom
(62) 580 317

Zákányszék
(70) 455 5520

Kistelek
(70) 455 5521



2. oldal

A nitrogén formái és jelentőségük a nitrogén ellátásban

A nitrogén a nagy mennyiségben felvett tápelemek (makro 
tápelemek) között általában a kálium mögött második, élet-
tanilag látványosan meghatározó tápelem. A növekedés 
meghatározója és minden fehérje építő eleme, melyeknek a 
növény felépítésében és életfolyamatainak szabályozásában 
is alapvető és meghatározó szerepe van. 
A nitrogén trágyák gyártásában, kínálatában bekövetkezett 
változások nem elsősorban tápanyag utánpótlási háttér miatt 
történtek. Biztonságtechnikai és környezetvédelmi okok miatti 
szabályozás alakítja jelenleg is a nitrogén piacot. 
A tápanyagellátást illetően általában négy formában szerepel, 
melyek hatása, működése egymástól jelentősen eltérő. Ezért 
a nitrogénellátásban nagyon fontos az alapvető jellemzők és 
eltérések ismerete, hogy elkerülhetők legyenek a termesztés 
során gyakran elkövetett súlyos hibák.

A pillangós növények (borsó, bab, szója, lucerna, csillagfürt, A cikk célja az, hogy amikor a termesztési gyakorlatban el- Az ammónium, (NH ) nitrogén, előnyei, hátrányai 4

stb.) gyökérzetén élő nitrogént megkötő baktériumok képesek hangzik a négy nitrogénforma, a nitrát (NO ), ammónium és felhasználása, mint Rosafert család3

a levegő nitrogénjének megkötésére, mellyel a nitrogén (NH ), karbamid (CO(NH ) ), és/vagy lassított hatású nit-4 2 2

ellátást jelentősen segítik. A pillangósoknak ezért kisebb Előnye, hogy a másik gyökéren felvehető nitrogénforma. A rogén, legyen fogalmunk, elképzelésünk arról, mi az alapvető 
nitrogén mennyiséget igényelnek, illetve még utóveteményeik növényben viszonylag gyorsan mozog, viszont a talajban a különbség közöttük. Mi alapján és melyiket válasszuk egy-egy 
nitrogén ellátásában is segítenek, tehát kisebb nitrogén humuszhoz kötődik, ezért nehezebben mosódik ki. Minőségi termesztési cél eléréséhez.
mennyiségre van szükség. komplex alaptrágyákban, ennek megfelelően a Rosafert 

granulátumokban is ez a nitrogénforma szerepel. Hátránya, 
Nitrogén a természetben, termesztésben

A termesztésben a természetesnél jóval nagyobb mennyiségű hogy a felszínén, felső rétegében gázosodva nagy vesztesége 
és irányíthatóbb nitrogén ellátásra van szükség, ezért alakult lehet. Nagyobb töménységben perzsel, és nem csak nagy A nitrogén a növények, így termesztett növényeinknek is lét-
ki legelsők között az üzemi szintű nitrogéntrágyázás. A nitro- mennyiség kijuttatása esetén (például éretlen szerves trágya, fontosságú tápeleme, melyet az asszimiláció során a fehérjék 
gén műtrágyák jellemzően a négy korábban már említett Ammóniumnitrát), hanem a talaj nitrogén feltáródása során előállítására építenek be. A növények számára a termé-
formában tartalmazhatnak nitrogént: a talajban közvetlenül történő felhalmozódás is veszélyes, ami kora tavaszi idő-szetben elsősorban a talaj szolgáltatja.  Hiába a levegő 78 %-
felvehető, de eltérő tulajdonságú nitrát, ammónium mellett a szakban, illetve hajtatásban a hideg talajon jellemző. Azaz a nitrogén gáz, de ezt a növények nem képesek felvenni. A 
csak átalakulás után hasznosuló karbamidot, és lassú hatású hidegebb téli hajtatási és kora tavaszi műtrágyázáskor a talajban élő nitrogén megkötő baktériumok képesek megkötni 
hatóanyagot, illetve ezek valamilyen kombinációját. nagyobb adagok kerülendők. A talajoldatot, talajt savanyítja, a levegő nitrogénjét, ezzel azt a növények számára hozzá-
A műtrágyák nitrogén tartalmát csak annak formája alapján ami az intenzív kertészeti termesztésben jellemző lúgosodás férhetővé tesznek valamennyit.  
értékelhetjük, legyen szó a technológiában történő felhasz- miatt előny (a savanyodó szántóföldeken ez már természe-A nitrogén a természetben általánosan megtalálható elem.
nálásról, vagy az árról, amiben jelentős eltérések vannak. tesen hátrány).A talajokban általában 0,02-0,4 %, többségében szerves 

Az ammónium nitrogén a műtrágyák jellemző alakja és a anyagban (humuszban) kötött nitrogén van, aminek csak 
szerves anyagok, valamint karbamid és lassú hatású nitrogén átalakulásuk, bomlásukból képződő formákat képesek a A nitrát (NO ) nitrogén, előnyei, hátrányai és 3 műtrágyák feltáródásakor, bomlásakor is kialakul. növények felvenni. A természetet egy állandó nitrogénkör- felhasználása, mint Rosasol család
Felvétele valamivel lassabb, és általában kisebb, mint a nitrát forgás jellemzi. A mikroorganizmusok, szerves anyagok 

A nitrát nitrogén előnye hogy a gyökéren legaktívabban fel- nitrogéné. A tápanyag technológiában csak korlátozott növelik, míg a növények, más mikroszervezetek, lekötődés, a 
vehető, a növényben gyorsan mozog, gyorsan beépíthető, mennyiségben javasolható, kiemelten figyelve az említett kimosódás, pedig csökkentik annak mennyiségét. A növények 
tehát igen hatékony. A műtrágya piacon könnyen elérhető, de kockázatokat.számára felvehető nitrogén mennyisége több tényezőtől, főleg 
ára viszonylag magas. A talajban gyorsan mozog, ezért a a szerves anyag mennyiségtől, és annak átalakulásától, 
kimosódási vesztesége, különösen laza talajokon igen nagy A nitrogéntrágyázáskor az Ammóniumnitrát mellet Ammónium-például a nitrogén megkötődéstől, a talaj nitrogén szolgáltató 
lehet. Ezért a műtrágyázási technológiában alaptrágyázásra szulfát és a MAP (monoammónium-foszfát) foszfor műtrágya-képességétől függ.
korlátozottan, fejtrágyázásra is csak kis adagokkal célszerű ként használjuk. Tápoldatos, hidrokultúrás hajtatásban sze-A gyökereken keresztül tehát a nitrogén csak nitrát és am-
felhasználni a felesleges veszteségek elkerülése miatt. repe a kémhatás kialakításában is jelentős, ezért az összes mónium formában hasznosítható, melyek a talajban a már 
Az intenzív termesztésben és tápanyagellátásban a legjelen- nitrogén tápanyag 20-30 %-át ammónium formában java-említett nitrogén átalakulás során képződnek, illetve 
tősebb nitrogénforma. Mert több tápelem, mint kálium, soljuk. A Rosasol öntözőműtrágyák mindegyikében található műtrágyák hatóanyagaként kerülnek oda. A karbamid nitro-
kalcium, magnézium felvételét segíti, ezek a legelterjedtebb kisebb mennyiségben ammónium nitrogén is.génformát csak a levelek képesek közvetlenül hasznosítani. 
formái, mint önálló műtrágyák és komplex műtrágya Ezért a karbamid talajtrágyázásra jobban oda kell figyelni, 
alapanyagok is. Az egyik legismertebb formája azonban egy hiszen ott csak hosszabb átalakulási folyamat után alakul A karbamid (CO(NH ) ) nitrogén, szerepe talaj és 2 2másik nitrogénnel, az ammóniummal kapcsolódó ammónium-felvehető formákká. lombkezelésnél, mint Rosasol család
nitrát. Az ammóniumnitrát közkedvelt nitrogén műtrágya, 
melyről részletesebben az ammóniumformánál lesz szó. A legolcsóbb és tömegében hozzáférhető műtrágya valamikor 

Természetes nitrogénpótlás szerves trágyázással 
A hidrokultúrás termesztésben is kiemelt szerepe van. Mivel nagyon népszerű volt, de a kertészeti ágazatból tömeges fel-

és nitrogénkötő pillangós növényekkel
ott nitrogén feltáródás nincs, csak a közvetlenül felvehető használása kiszorult, melynek több oka is van. Jelen van 
formák jöhetnek szóba. Minden szempontnak megfelelően azonban a biuretmentes tiszta karbamid a tápoldatozó kom-A természetesen előforduló nitrogén mennyisége a növényter-
pedig 70-80 % nitrát és 20-30 % ammónium nitrogénnel plex, valamint tartós nitrogén műtrágyák alapanyagaként. Mint mesztés számára nem elegendő, ezért azt a természetes 
történik az ellátás. lassabb, kiegyenlítő hatású, kíméletesebb, és környezet-gyarapodáson túl is pótolni kell. A szervestrágyázással, szerves 

védelmi szempontból kisebb kockázatot jelentő nitrogénforma.anyagok bedolgozásával (szármaradvány, lomb, zöldtrágya, 
A nitrogéntrágyázásban az említett Ammóniumnitrát mellett A gyökéren keresztül nem, a lombon a legjobban felvehető stb.) talajt nitrogénnel is gazdagítjuk, de ezek csak bomlás után 
Kalciumnitrát, Káliumnitrát és Magnéziumnitrát formában hasz- nitrogénforma. Hátránya, hogy a nagyadagú karbamid alap-válnak növényi tápanyaggá, és esetleg korlátozottan 
náljuk az intenzív termesztésben irányított nitrogén ellátásra. trágyázás csírázást és gyökeresedést gátló hatása is ismert, hasznosíthatók.
A Rosasol 11-14-28 és Rosasol 12-6-36 műtrágyák nitrogén ami az ilyen kertészeti felhasználását többségében kizárja. A tápanyag szolgáltatásuk sok tényező függvénye és a nö-
hatóanyaga túlnyomóan nitrát. A kálium túlsúlyos alapok a Szabadföldön, kisebb adagú alaptrágyaként, valamint öntözött vények fejlődésével csak véletlenszerűen van összefüggés-
tápoldatozásban szükséges Kalciumnitrát, esetleg Magné- körülmények között esetleg fejtrágyaként is felhasználható az ben. A feltáródó túlzott mennyiség és a túl alacsony mennyi-
ziumnitrát kiegészítéssel a megfelelő K/N arány beállítható. intenzív növekedés kezdetén, hogy az esetleg elhúzódó hatás ség ugyanúgy fejlődési zavart jelent, különösen intenzív 
Ezek a műtrágyák a komplex alapú hidrokultúrás technoló- problémát ne okozhasson.termesztésben. Általában a kevéssé érett istállótrágyák 
giában alkalmazhatók. A hagyományos karbamid műtrágyák gyártásánál ugyanis a hirtelen nagy nitrogén sokkja okozza a nagyobb termesztési 

növényekre, csírázásra mérgező biuret képződik. Ha a biuret problémákat.

A nitrogén általában az elsőként említett tápelem, de ismerjük?

A nitrogén csak a második legnagyobb mennyiségben felvett tápelem, de a tápanyagellátásban általában elsőként említjük. Hatása talán a 
leglátványosabb és ennek megfelelően a tápanyag technológiában is előkelő helyen van a nitrogén, de ismerjük-e eléggé? Valószínű, hogy nem! 
Pedig a nitrogén ellátás jelentősége, a hibák miatti veszteségek miatt fokozott figyelmet érdemel!
Érdemes többet tudni a nitrogén nitrát, ammónium, karbamid, és egyéb lassú hatású formáiról, hogy megfelelő tápanyagot megfelelő időben és 
módon és eredményesebben használhassunk.

1. táblázat: Nitrogénformák a tápanyagellátásban

Nitrogén Nitrát-N Ammónium-N Karbamid-N és tartós-N

Előnyei

- gyökéren gyorsan 
felvehető

- nagyon hatékony
- a legjobb 

növekedésirányító 

- gyökéren jól felvehető
- nem mosódik ki könnyen
- alaptrágyázásra is 

alkalmas

- folyamatos N szolgáltató
- talajból nem mosódik ki, nem kötődik le, és hatása tartós
- nem emeli a só szintet 
- levélen leghatékonyabb, tartós 
- lombot nagy töménységben sem perzseli meg

Hátrányai

- túladagolása veszélyes
- gyorsan kimosódik a 

talajból
- költségesebb

- túladagolása veszélyes
- hidegben perzselhet
- melegben elillan

- tápanyag szolgáltatása nem szabályozható
- csírázást gátolhatja *
- perzselhet átalakulásakor *
- a legköltségesebb

*Csak nagy adagú alaptrágya felhasználáskor
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tartalom magasabb, az ammónium perzselő hatásával együtt Tartós, vagy lassított hatású nitrogénformák, 
valóban veszélyes a karbamid trágyázás. A korszerű komplex mint TNT család
műtrágyák, a Rosasol család is biuretmentesek. Továbbá hát-
ránya is lehet, hogy a gyökéren nem felvehető, először át kell A termesztésben a legújabb de már nagyon régen ismert 
alakulnia felvehető formává. Az átalakítást a talaj nitrogén- hatóanyagformák. Speciális gyártástechnológiájuk miatt a 
átalakító baktériumai végzik (ammonifikálók és nitrifikálók), legdrágább nitrogén trágyák, de technológiai előnyeik jó 
először ammónium, majd nitrát formává. kihasználásakor nem jelentenek nagyobb költséget, bizton-
Tehát átalakításának feltétele a talajélet, amit a hőmérséklet, ságot, hatékonyságot igen. 
nedvesség tartalom és a besugárzás is befolyásol. Ha bár- A tartós formák egy része karbamid hatóanyaggal készülő 
melyik feltétel kedvezőtlen, akkor vagy nem alakul ki felvehető karbamid-formaldehidek, mint a magnéziumos, vagy magné-
forma, a növények éheznek, a fejlődés lelassul, megáll. Ha az ziumot és teljes mikroelem sort tartalmazó TNT tartós nit-
átalakulás hideg talajon lelassul, az ammónium felhalmozódik rogén lombtrágya család tagjai is. Jelentőségük a hosszabb 
és akár súlyos perzselést is okozhat. A kora tavaszi karbamid és szabályozottabb nitrogénszolgáltatás miatt van, ami ter-
alaptrágyázás kertészetekben ezért is szűnt meg teljesen. kelkáposzta viszonylag hamar beborítja a talajfelszínt, s utána mesztési és környezetvédelmi szempontból egyaránt nagyobb 
Az átalakulás lassító hatása előny is lehet a technológiában, az égetés kockázata miatt a hagyományos ammóniumfor-biztonságot jelent.
és megfelelő körülmények mellett alkalmazzuk is a karbamid mákkal már nem szabad fejtrágyázni. Ilyenkor is jól jön az A karbamid-formaldehid alapú termékek nagy előnye a tartós, 
nitrogénformát. A folyamatos tápoldatos ellátásra összeállított akár 5%-os töménységben is használható TNT lombtrágya, 3-4 hetes tápanyag szolgáltatás mellett az, hogy még egészen 
komplex Rosasol műtrágyák nitrogén hatóanyagának egy melyet a növényvédelmi permetezésekkel együtt is kijuttat-nagy töménység, akár 5 % mellett sincs perzselési kockázat, 
része karbamid, ami a hosszabb távú és biztonságos nitrogén hatunk. Vagy akkor is érdemes ehhez a nitrogénformához ugyanakkor kezeléseket spórolhatunk meg. Vizsgálatok sze-
ellátásért „felel”. A nitrogén túlsúlyos összetételeknél, mint nyúlni, ha téli, kora tavaszi termesztésben felhasznált szerves rint egy 600 l/ha permetlével kijuttatott 30 l/ha TNT lomb-
Rosasol 24-8-17+Me a gyors nitrát és ammónium mellett a trágya félérett, sok szármaradványt tartalmazott. A bakté-trágya hatása, normál körülmények között egyenértékű 200-
lassabb hatású karbamid hatóanyag mintegy tartalék bizton- riumok a szerves anyag bontásakor a növényeink elől 250 kg/ha nitrogén fejtrágyázással. Amennyiben aszályos 
ságot jelentő részként szerepel, és túladagolás esetén sincsen nitrogént vonnak el, ami nem kiszámítható, hogy mennyit és időszakról van szó a lombtrágya kezelés fejtrágyázással 
közvetlen nitrogén sokk kockázat. milyen ütemben. A talajélet fokozására, a lebontás előse-össze sem vethető, hiszen az öntözés nélkül nem időzíthető 

gítésére kiadott hagyományos nitrogénből a növény túl sokat és hatástalan lesz a kezeléskor. Amikor azonban megjön a 
A karbamidforma a talajjal ellentétben levélen a legaktívabb. vehet fel, ezzel jelentősen megnövelve a kifagyás kockázatát, csapadék, lehet, hogy már túl késő a növekedés serkentése.
Ezért a korszerű lombtrágyák nitrogén alapanyaga éppen a szükséges fejlődéshez azonban nitrogént is igényel. Ilyenkor Különösen olyan szabadföldi kultúrákban van ennek nagy 
karbamid, vagy túlnyomóan karbamid. A lombtrágyázásra is jól jön a TNT, mert lombon keresztül tartós nitrogént jelentősége, ahol nem jellemző az intenzív öntözés és 
javasolt, teljes mikroelem soros Rosasol 30-10-10, Rosasol biztosítunk, s elkerüljük a túlzott nitrogén kijuttatás kockázatát, növényvédelem, tehát kisebb a lehetőség akár nitrogén 
23-7-23, vagy Rosasol 24-8-17 növekedést is serkentő növényeink pedig folyamatos nitrogén ellátásban részesülnek.fejtrágyázásra, akár folyamatos lombtrágyázásra. Látszólagos 
komplexek hatékonysága éppen a karbamid hatóanyag miatt ellentmondás a különböző káposztafélék technológiája, melyet 
is kiemelkedő. Horinka Tamás (szaktanácsadó)intenzíven öntöznek, de a gyakorlatból tudjuk, hogy a fejes és

Dísznövényeink téli tápanyagellátása, öntözése

A fény, tehát a besugárzás a növények működésének megha- hetente elég tápoldatozni. A tápoldathoz 10-15 g/10 liter 
tározója, motorja, hiszen a fotoszintézis, az elsődleges építő Rosasol 11-14-28+2MgO+me komplex öntözőműtrágyát 
folyamatot irányítja. A téli félévben a növények fényigényénél használjunk. (Ez gyakorlatilag egy közepes lapos evőkanálnyi 
sokkal alacsonyabb a besugárzás, így fejlődésük is jelentősen mennyiségnek felel meg.) A kálium túlsúlyos mikroelemes 
megváltozik, lelassul. Ezzel együtt a hőmérsékletnek, öntözés- komplex kielégíti a virágos növények nagyobb kálium igényét, 
nek, tápanyagellátásnak is arányosan változni, alkalmazkodni és a fényszegény, esetleg hűvösebb körülmények jobb 
kell a körülményekhez. átvészelését is segíti. A Rosasol 11-14-28+2MgO+me komp-
A dísznövények téli ápolása a teleltetés körülményeitől füg- lex használható tőzegben, vagy más talajt helyettesítő 
gően jelentősen eltérő, és itt gondoljunk csak a fűtött és közegben nevelt növények tápoldatozására is, mert aktív 
fűtetlen körülmények közötti nagy vízigény eltérésre. talajéletet feltételező karbamidot nem tartalmaz.

Tápoldatozáskor javasolható, hogy alaposabb legyen az ön-
tözés, tehát a tápoldat jelenjen meg a cserép, edény alján. Tiszta Dísznövényeink tápoldatozása a
vizes öntözésnél erre nincs szükség, nem kell törekedni rá.fényszegény téli időszakban

A világos, fűtött helyiségben tartott dísznövények életműkö-
Rosasol 24-8-17+me, a levéldísznövényeknek

dése lelassul ugyan, de víz és tápanyagellátásuknak folyama-
tosnak kell lenni. A fényszegénység közvetlen hatással van a A levéldísznövények nagyobb nitrogén igénye miatt a gyengén 
tápanyag és vízigényre, sokkal kisebb a növények igénye nitrogén túlsúlyos Rosasol 24-8-17+me komplex tápoldattal 
ilyen körülmények között. A legnagyobb kockázatot a túlön- nevelhetők a téli időszakban. A fejlődéshez szükséges táp-
tözés jelenti, ezért a szokásosnál sokkal alaposabban ellen- elemeket tartalmazó komplex tápanyag a talaj nélküli, például 
őrizzük a cserepek, növénytartók gyökérzónájának nedves- tőzeg, perlites közegben nevelt növényekre nem javasolt.  A 
ségét. Ne a felszínét, mert az a fűtés miatt esetleg sokkal tápanyag mennyisége a két-háromhetenkénti tápoldatozásnál 
gyorsabban kiszárad. 10-15 g/10 liter Rosasol 24-8-17+me mikroelemes komplex 
Az öntözés visszafogott legyen, sokkal kisebb baj a viszonylag legyen. Alapos beöntözéssel, úgy, hogy a tápoldat megje-
szárazabb állapot a túlöntözésnél, ami általában gyökérzet- lenjen az edényzet alján. Erre a z előzőekben is javasoltak 
vesztéshez, majd a növény pusztulásához vezet. A lassabb szerint a tiszta vizes öntözésnél nincs szükség. 
életfolyamatok miatt természetesen a tápanyagigény is kisebb. 
A tápoldatozást így elegendő minden második, harmadik A tél nem csak bennünket, növényeinket is megviseli. Aki 
öntözéssel elvégezni. felkészülten várja, aki odafigyel az új körülményekre, nem 

lepődik meg a tavasz közeledtekor, és sikerélménnyel veheti 
növényeinek tavaszi „ébredését”. Rosasol 11-14-28+2MgO+mikroelem,
Ha kérdése van a témában, keresse gazdaboltjainkat, fel-a virágos dísznövényeknek
készült szaktanácsadóinkat!

A virágos dísznövények téli tápoldatozásához ez a kálium túl-
súlyos öntözőműtrágya optimális. A tavasszal, nyáron szoká- Horinka Tamás
sosnál sokkal kisebb mennyiségre van szükség, és két-három- szaktanácsadó

Az erősen megváltozott külső körülmények, a fényszegény őszi és téli időszakban speciális 
feltételeket jelentenek a növényeinknek, hiszen az aktív működésükhöz a kinti körülmények nem 
megfelelőek. A fűtött helyiségekben, így szobában nevelt növényeknek a hőmérséklet megfelelő 
is lehetne a fejlődéshez, de a fény hiánya miatt mégis valamilyen szinten pihenést igényelnek.
A téli ápolásról a gyakorlatban sokszor téves elképzelések vannak, és gyakran komoly kár éri az 
értékes növényeket, esetleg tavaszra el is pusztulnak.

Kellemes ünnepeket,
sikerekben és anyagiakban
gazdag új esztendőt!

Kellemes ünnepeket,
sikerekben és anyagiakban
gazdag új esztendőt!

FÁTYOLFÓLIA AKCIÓ!
1,60; 2,20; 3,20; 4,10; 5,20; 6,50; 8,50; 9,20; 10,50; 
12,75; 16,00 méter szélességben 100 méter 
hosszban 32,50 Ft bruttó négyzetméter áron.

6,50; 10,50; 12,75; 16,00 méter szélességben 250 
méter hosszú tekercsek is kaphatók.

Mórahalom
06 (62) 580 317

Zákányszék
06 (70) 455 5520

Kistelek
06 (62) 455 5521
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Értem én, hogy gőzgép, de mi hajtja? Idézhetném a régi miatt igen, Ő nem locsolta túl az állományt. A lombozatát az 
viccet, amikor a konkurens műtrágya gyártók megpróbálják utolsó pillanatig szinte megvédte, a betakarítás közeledtével 
bebizonyítani, hogy az Ő általuk gyártott, forgalmazott műtrá- azonban abbahagyta, holott annak elhúzódása miatt, (6 
gya is ugyanolyan jó, csak olcsóbb, mint a belga Rosier S.A. hektárt egy sárgarépa kombájnnal nem lehet pillanatok alatt 
által gyártott különböző összetételű, növény igényei szerint felszedni) a későbbi felszedésű területet, legalább még 
összeállított granulált műtrágyák. Ebből az egyik állítás igaz, egyszer védeni kellett volna. Az éjszakák és a nappalok is 
hogy olcsóbb. S természetesen ehhez a kórushoz csatlakozik párásak ködösek voltak, így nagy nyomásnak voltak kitéve. 
az összes olyan gazdabolt is, akik nem forgalmazzák az Érdekesség, hogy a harmonikusabb tápanyag ellátást biz-
általunk importált műtrágyát. Az egyik nagy gyártó megpró- tosító Rosaferttel kezelt terület ennek ellenére jobban bírta, 
bálta termesztési kísérletben bizonyítani, hogy az Ő általa zöldebb egészségesebb maradt, s ami a lényeg, többek között 
gyártott műtrágya a legjobb, de kudarcot vallott. a hosszabb ideig egészségesebb lomb miatt is, de többet is 
A homoki ember azonban nem olyan, hogy mindenfajta termett. Amikor a betakarítás végeztével a mennyiségről 
kísérletnek csak úgy higgyen, ezért inkább Ő is megcsinálja. A kérdeztem Tanács Józsefet, a gazdát, akkor először csak 
2013-as évben így járt el Tanács József zákányszéki termelő annyit mondott, hogy valamivel több lett. Mégis mennyivel? 
is, aki tervéről már kora tavasszal beszámolt. Ezért, na meg Habár tudtam, hiszen a betakarítás során több alkalommal is 
egy kis korrekció miatt is az év során figyelemmel kísértük a kint voltam, s a sárgarépa kombájn a táblán körbe járva egy 
sárgarépa fejlődését. A terv az volt, hogy két egymás melletti ikersort a Rosaferttel kezeltből, egy ikersort a konkurens 
területén, tábláján, táblafelezés módszerrel, a tábla egyik műtrágyával kezeltből szedett fel, s folyamatosan egy jó 
felére Rosafert műtrágyát szór, a másik felére pedig a kör- konténernyivel sikerült többet felszednie a Rosaferttel kezelt-
nyéken nagy mennyiségben, a konkurens gazdabolt által ből. Az egy konténer plusz lehet sok vagy elhanyagolható is, 
nagyon dicsért, „ugyanaz, csak Olcsóbb” felkiáltással, a de ha azt is hozzátesszük, hogy a konkurens műtrágyával 
számok szintjén megtévesztően hasonló ugyanúgy a káliumot kezeltből 4 konténernyi sárgarépa gyűlt össze egy menetben, 
szulfátos formában tartalmazó műtrágyát. A gyomirtást Racer- a Rosaferttel kezeltből pedig 5 konténerrel, akkor rögtön ki 
rel tervezte végezni, de a július elején vetett répa a gazda tudjuk számolni, hogy a Rosaferttel kezelt terület 25%-kal több 
számítását áthúzta, s a vetést követő negyedik napon már sárgarépát adott mint a másik, ami „ állítólag, ugyanazt tudja”
könyökben volt, s túl kockázatos lett volna a Racer hasz- Ez a 90 000 kg-os termésszintnél plusz 22 500 kg sárga-
nálata. Megbeszéltük, hogy szikleveles korban csökkentett répa/hektár. S akkor megint az a fránya számtan. A termelő a 
mennyiségű Afalonnal megcsinálja egy alkalommal, majd a műtrágya árkülönbségen megspórolt hektáronként 27 ezer 
sárgarépa 3-6 cakkos levél állapotában gyomosodás mérté- forintot, és a terméskülönbséggel hektáronként 22 500 kg x 50 
kétől függően egy újabb adaggal lesz gyomirtva. Aztán az első Ft/kg= 1 125 000 Ft, vagy a jelenlegi budapesti nagybani piaci 
gyomirtásnál a gazda úgy gondolta, hogy a megbeszélt dózis árat alapul véve 22 500 kg x 85 Ft/kg =1 912 500 Ft-ot 
nem lesz elég, és csak kibírja az általa 50%-kal megemeltet. A elbukott, vagy ha úgy nézzük, akkor a Rosaferttel kezet terü-
szikleveles sárgarépa meg erről nem tudott, hogy ezt már- leten ennyivel több az árbevétele. Akkor most melyik is érte 
pedig neki bírnia kellene, s szenvedett de cudarul, amikor meg jobban? Lehet kételkedni benne, de én mindenkit csak 
először láttam a táblát. arra biztatok, hogy ha nem hisz nekem, vagy Tanács József 
A gazda aggódott, hogy kimegy az egész, vagy tudunk-e még zákányszéki termelőnek, akkor jövőre azonos területen, 
valamit tenni, javítani az állományon. Fosfitex Ca/B-ral 3 azonos fajtával, azonos körülmények között próbálja ki saját 
liter/hektár dózisban oldottuk a gyomirtási stresszt, s az maga is. Jogos a kérdés, hogyha ugyanaz az összetétel, vagy 
állomány 20%-os veszteséggel, de túlélte a gyomirtózást. A majdnem ugyanaz, akkor miből van ez az óriási különbség. 
stresszből való kikerülésben, minden bizonnyal komoly Nos a Rosier S.A. aki a Rosafert műtrágyákat is gyártja, 
szerepet játszott a vetéssel egy menetben a sorba közvetlenül Európa egyik legnagyobb speciális műtrágyákat gyártó gyára, 
a mag mellé kijuttatott,  könnyen felvehető 10% nitrogént, 46% ahol a világon először gyártottak melegen granulált össze-
foszfort, 1,8% cinket és 0,002% molibdént tartalmazó mikro tételű komplex műtrágyákat. Az általuk kialakított szemcse a 
granulált starter trágya is, mely Microphos Mo/Zn extra starter tápanyagokat folyamatosan (hőmérséklet és víztől függően) 
névre hallgat, és ebben az esetben,  20-22 kg/hektár dózisban két hónap alatt adja le, míg a konkurens műtrágyák tápanyag 
lett kijuttatva. (A könnyen felvehető, kis gyökérnél azonnal ott készletük 70%-át rögtön, az első 30-40 milliméternyi víz hatá-
lévő kezdeti fejlődést segítő tápanyag miatt. Olyan ez mint a sára leadják már az első héten, s a tenyészidőszak későbbi 
malacoknak a malactáp) Az állomány szépen fejlődésnek időszakában már alig tudnak tápanyagot szolgáltatni, mert az 
indult, s sor került a fejtrágyaként használt műtrágyák kijut- első héten feloldottat ilyen gyorsan nem tudja a növény 
tatására is. Az előzetes tervek szerint a két táblát egyformán, felvenni, és a következő öntözésekkel már a növény számára 
mind a két területet külön-külön megfelezve az egyik területen elérhetetlen mélységekbe mosódnak. Plusz a Rosier gyár 
is 1,5 hektárt míg a másik területen is 1,5 hektárt kezelt a kon- mindig a növény igényei szerint állítja össze a műtrágyáit, s 
kurens műtrágyával, és ugyanígy 1,5-1,5 hektárt a Rosafert nem a leggazdaságosabb összetétel a nyerő, ha az nem 
5-12-24+3MgO+mikroelemes műtrágyával. A konkurens mű- egyezik a növény igényeivel. Nagy a különbség a növény 
trágyáról az eladó váltig állította, hogy tudja ugyanazt mint a igényei szerinti összetétel és a leggazdaságosabb között. Ez 
Rosafert műtrágya csak az Ő általa árult műtrágya 100 kg-ja meglátszik az árban is. De a Rosier műtrágyákkal tényleg a 
23 ezer forint, addig a Rosafert műtrágya ezen összetétele 32 növényt szolgáljuk, aki ezt meghálálja, a másikkal meg a 
ezer forint. Jelentős különbség, s a termelők egy része hajlik is lelkiismeretünket nyugtattuk, csak az eredmény maradt el. 
arra, hogyha már az eladó is azt mondja, hogy tudja ugyanazt, Akkor meg miről beszéltünk. 
akkor szeretné is elhinni, hiszen 9 ezer forinttal olcsóbb (Csak megjegyzem, hogy a YouTube-on fent volt egy sárga-
mázsája. Ez ebben az esetben mivel mind a két műtrágyából répa termesztés felsőfokon című anyagunk, melyben még 
hektáronként 3 mázsa lett két részletben kiszórva, ezért ez ennél is sokkal jobb eredményt elért termelő nyilatkozott, 
jelentős különbségnek látszik. 27 ezer forint. Szó mi szó melyet a termelő kérésére eltávolítottunk, mert annyian koto-
megfontolandó. A műtrágyák két alkalommal osztottan kerültek rásztak a zsebében, hogy megunta, s inkább levetette.)
kiszórásra, de azonos fejlettségben, azonos időpontban. A 
terület a nagy melegben a meleg elviselésére és a sárgarépa Hamarosan mink is belefogunk egy hasonló, vagy akár 
igényeinek kielégítésére lombtrágyában kapott két alkalom- azonos összetételű műtrágya forgalmazásába, de ez senkit ne 
mal, másodszor a tenyészidő vége felé a tárolhatóság javí- tántorítson el a Rosafertek használatától, akinek olcsóbb 
tására 7% bórt és 12% kalciumot tartalmazó Rheobor műtrágya kell az ezután nálunk is megvásárolhatja, de a 
Belgique névre hallgató lombtrágyát 3 liter/hektár dózisban. A Rosafert továbbra is a legtöbbet nyújtja a növények számára!
Rheoborból minden terület egyformán részesedett. S eljött a 
betakarítás ideje, amikor minden kiderül, az is, hogy mi volt jó, Knipf Róbert
az is, hogy mi nem úgy sikerült. Tanács József nem követte el növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
azt a hibát, melyet az idei évben nagyon sokan a nagy meleg 

A Rosafert műtrágya dicsérete, avagy a konkurencia kudarca

Afalon kártétel szikleveles répában, 2013-07-18

Szép állomány, 2013-08-30

Rosafert-tel kezelt répa betakarításának kezdetén, 2013-11-07 

Elégedett gazdasszony betakarítást megelőzően, 2013-11-06 
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