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Köszönet mindenkinek!
Pár hónappal ezelőtt ezen újság hasábjain is az országban
meglévő visszásságok ellen emeltem fel a hangomat, s tőlem
függetlenül elindított aláírásgyűjtő akcióhoz kértem a minél
nagyobb számú jelentkezést, csatlakozást. S az aláírásgyűjtés
szolgált egy pár külön élménnyel.
Kezdeném inkább a negatívokkal, hogy a
végére maradjanak a pozitívok. Többen
nagy pofával szidják a jelenlegi és az előző
rendszert, a politikusokat, s mindenkit beállítottságtól függően, de amikor eléjük tettem
az aláírás gyűjtő ívet, hogy akkor itt a lehetőség lehet tenni ellene, akkor kifaroltak,
hogy nem tudom a személyi számomat, otthon ezt meg kell beszélni, nem értek hozzá,
mi van, ha megtudja valaki. Szóval siralmas. Ezeknél az embereknél a mindenkori
rendszer elérte eddigi életükben, hogy már
semennyire ne merjék felemelni a fejüket, s
mint a járomba fogott barmok ne merjenek
egyáltalán véleményt nyilvánítani. Az aláírás pedig nem csak arról szólt, hogy a képviselőkre is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint minden egyéb emberre
Magyarországon. Hanem ennél lényegesen többről. S az emberek túlnyomó többsége ezt megértette, s eljött sok-sok kilométerről, hogy aláírjon, s ezt itt külön
KÖSZÖNÖM. Eljött, s üres aláíró ívvel távozott, hogy saját környezetében aláírassa
másokkal. Van olyan aki így több százat is
aláíratott. Többször jött, újabb és újabb
íveket hozott aláírva, s vitt újakat. Külön
K Ö S Z Ö N Ö M nekik, akik saját idejüket és
költségeiket is feláldozták a jó ügy érdekében. Minden elismerésem nekik. S szeretném még egyszer minden aláírónak személy szerint is megköszönni, hogy megtette, SIKERÜLT összegyűjteni. Aki pedig

TVK fólia akció
S1N 1 éves UV stabil sátorfóliák
6,0 * 0,15 * 60 29410 Ft/tekercs
6,5 * 0,15 * 60 31862 Ft/tekercs
8,5 * 0,15 * 60 41666 Ft/tekercs
12,0 * 0,15 * 60 58824 Ft/tekercs

nem tette meg azt arra szeretnék biztatni, hogy merjen
véleményt mondani, nyilvánítani, hogy ne nőjenek máskor
ennyire a fejünkre. A lényeg: 591.748 leadott aláírás. Ez már olyan szám, ahol nem
lehet elsinkofálni a dolgokat. Kötelező kiírni
a népszavazást, s remélhetőleg a spórolás
és az ésszerűség miatt ez az Európai
Parlamenti választásokkal egyszerre lenne
megtartva, így minimális plusz költséggel
két szavazatszámlálással letudható volna.
Egy biztos, hogy akkor az Európai Parlamenti választásokra jóval többen mennek
majd el, ha erre is lehet szavazni.
Persze lehet, még mindig akadályokat görgetni elé, például azzal, hogy az Eu-s választások után 3 hétre rá tűzik ki, azért, hogy
kevesen menjenek el, s ezért érvénytelen
legyen. Tehát a meccs még nincs lefújva, a
második félidő csak most kezdődik, de ha a
magyaros hajrát itt is megcsináljuk, mint az
aláírásgyűjtésnél, akkor itt sem lesz, és lehet
gond. Az aláírás gyűjtés vége előtt egy héttel
még 50 ezer aláírás hiányzott a 200 ezerhez,
a végére pedig 3-szor több aláírás gyűlt
össze, soha semmikor nem lett ennyire túlteljesítve. Köszönet mindenkinek, aki tett érte
bármit is. Megmutattuk, hogy igen is lehet
pártszimpátiától függetlenül összefogni.
A „tisztelt média” valahogy igencsak mélyeket hallgatott, bezzeg ha párt kezdeményezésre indult volna az aláírás gyűjtés, akkor

5 91.74 8
minden héten minimum kétszer, de így
hébe-hóba, egy- egy elejtett mondat, semmi
több. Nézhettük helyette fő műsoridőben,
hogy utcáról behívott sztárocskák hogyan
ökörködnek, hogyan csinálnak úgy mintha
főzni tudnának, vagy szerencsétlen szerepelni vágyókat, akik saját nyomorúságukat
-általában szellemi nyomorúságukat-, teregetik ki mindenkinek stb.. De délután már
különböző erőszakot, gyilkosságot közvetítenek értékként a pár éves gyereknek, aki
az általános iskola alsó tagozatából hazaért
a napköziből, s nincs szülői felügyelet, mert
a szerencsétlen még valahol másodállásban robotol, hogy az aktuális törlesztését ki
tudja fizetni.
Uraim a parlamentben, ébresztő! Ezt így
kell csinálni. Tessék példát venni. S van egy
Gyurcsány Ferenc előterjesztés a 199 fős
parlamentről. Hölgyeim-Uraim, nagy hangon hangoztatták, hogy ezt szeretnék, itt a
lehetőség meg kell csak szavazni, s isten
bizony több bűnüket is ezért az egy cselekedetükért elfelejtjük. Menjenek békével.
Csak menjenek. 591.748 ezt érdemes ismételgetni, mondogatni. Megvan. Legyünk
büszkék rá. S jön a második forduló!
Köszönettel, s Tisztelettel: Knipf Róbert

Francia fátyolfólia akció
méretek:
1,6*100; 2,0*100; 34
, *100;
4,0*100; 4,2*100; 4,5*100; 5,2*100;
6,5*100; 8,5*100; 9,2*100; 10,5*100;
12,75*100; 16,0*100;
32 Ft/m2 áron (az ár az ÁFA-t tartalmazza)

Kistelek
Mórahalom
Petőfi u. 32-2.
V. kerület 85.
Tel.: 62/ 257-879
Tel.: 62/ 580-318
Zákányszék
Bordányi u. 2.
Tel.:62/ 290-521

2. oldal

Fosfitex Zn/Mn
A világ nagyobbik részén már forgalomban lévő olyan tápanyag, melynek
gombák elleni markáns növényvédelmi hatása is van, élelmezés egészségügyi korlátozás nélkül. Hatalmas lehetőséget biztosítva az összes kis
kultúrában, melyben a növényvédő szerek engedélyeztetési nehézségei
miatt (nem gazdaságos megtérülés), gyakorlatilag egyetlen gyártó sem
engedélyeztet újabb növényvédő szereket, a régieket meg lassan kivonják.
Környezetbarát műtrágya mely komplex megoldást jelent a tápanyagutánpótlásban és egyben növényvédelmi megoldás is. A speciális fosfit
forma - melynek alapja a 3 vegyértékű foszfor -, gyorsan felszívódik és a
növény hajtáscsúcsába, gyökerébe és a termésbe is szállítódik. Hatására
a növényben természetes védekező mechanizmus alakul ki. Nem
lokalizálódik, hanem a növényben kering, s így a teljes növényben kifejti
jótékony hatását, mindaddig amíg a foszfor a növénybe be nem épül és
tápanyagként nem hasznosul.
Kísérletekkel igazolt Magyarországon, hogy a peronoszpóra, a pseudoperonospora, phytium, phytophtora, bremia, alternaria, fusarium, rhizoctonia,
sclerotinia és botrytis fajok ellen hatásos védekező reakciót vált ki a
növényekből, a világ más részein pedig több 100 ezer ha-on használják.
Mind talajon keresztül, mind lombtrágyakénti alkalmazás esetén lombon
keresztül gyorsan bejut a növénybe, s onnan annak minden részébe.
Ezzel azonnal beindítja a fitoalexinek gyors termelődését és a növényi
immunrendszert aktivíizálja.
A Fosfitex összetétele a növények fejlődését minden fejlődési szakaszában segíti. Fokozza a keményítők, cukrok, zsírok szállítását a termés felé,
s ezzel biztosítja a magasabb beltartalmi értéket, ízletesebb termést, jobb
tárolhatóságot, hosszabb pulton tarthatóságot eredményez.

Fosfitex Zn/Mn (6-15-0 + 5% Zn + 3% Mn)
Talajon keresztül bármikor kijuttatható,
lombtrágyaként 25 °C alatt száraz
növényállományra. Javasolt felhasználása
cinkhiány és mangánhiány tüneteinek együttes kezelésére, gyökerét vesztett
állomány gyökeresedésének serkentésére lombon és talajon keresztül
egyaránt. Fő felhasználása a kora tavaszi hűvös időszakban a mielőbbi
nagytömegű gyökérzet kialakulásának elősegítésére. Nagy zöldtömeget és
lédús termést hozó növényeknél, valamint talajlevegőtlenségre hajlamos
területen fokozott pótlása szükséges. Nem keverhető lúgos illetve réz tartalmú
vegyületekkel.
Növény

Javasolt
adag

Lombtrágyázásnál javasolt
vízmennyiség

Saláta, jégsaláta, kínai kel

1,5-3,5 l/ha

400-600 liter

Kukorica, csemegekukorica

7-14 nap
2-3 alkalommal
1-2 alkalommal

2,5-3,5 l/ha

400 liter

Uborka

3-4 l/ha

400-600 liter

7-14 nap

Paprika

3-3,5 l/ha

500-900 liter

7-14 nap

Paradicsom

3-3,5 l/ha

400-1000 liter

Görögdinnye, sárgadinnye

2-2,5 l/ha

400-600 liter

Gyökérzöldségek

3,5-4,0 l/ha

400-600 liter

7-14 nap
4-5 alkalommal
4-6 alkalommal
Max. 0,3 %
14-20 naponként

Burgonya a növekedés
kezdetétől
Káposztafélék

3,0-3,5 l/ha

500-900 liter

2-3 l/ha

500-600 liter

lombon 4 l/ha
talajon 5-20 l/ha
lombon 2-3 l/ha
talajon 10-15 l/ha
lombon 3-3,5 l/ha
talajon 5-20 l/ha

800-1000 liter

Lomb és tűlevelű díszfák
Szamóca
Őszibarack,
cseresznye, meggy

Tisztelt Partnereink,
a Biolchim Hungary Kft. megkezdte a jól ismert
PHOSFIK termékcsalád forgalmazását.

További információ: 20/9317-825

Ismétlések

400-600 liter
800-1000 liter

14-20 naponta
3-5 alkalommal
7-10 naponként
4 alkalommal
rügypattanást megelőzően
szükség szerint ismételve
2-3 alkalommal
hajtásnövekedés kezdetétől
3-5 alkalommal
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Kifogások helyett MEGOLDÁSOKAT! – 1.
Növénytáplálás és védelem hagyományos úton és - MÁSKÉPP'.
Kedves Olvasó! Megint egy újabb szezonnak kezdünk neki, megint látszólag nagyobb gondokkal.
Látszólag igen, ha megmaradunk a „jól bevált hagyományos módszerek”-nél. Mit jelent ez?
Pusztán csak soroljuk fel, hogy a termesztéstechnológiában mi
az, amit mindenképp el kell végeznünk? Szaporító anyag
beszerzés (meg van), a talaj tápanyaggal való feltöltése (őszi?,
szerves?, előkészítés előtt – ekkor már muszáj) talaj-előkészítés
(megvan), ültetés-vetés, öntöző berendezések, növényeket
kezelő vegyszerek beszerzése, stb. Ennek a folyamatnak két
olyan pontja is van, ahol eddig valószínűleg azt hitték, nem lehet
változtatni. Ezeket szedtem vastagon.
Mit jelent a termelő számára mai gazdasági viszonyok mellett, a
műtrágya árak változása (↑ ), a növények kezelésére engedélyezett vegyszerek hatóanyagainak visszavonásai az Unióban?
Mit jelent az egyre erősebben jelentkező környezetvédelmi
szabályozás? Jót! Vagyis szerintem semmiféleképp azt, hogy
abba kellene hagyni a termesztést, hiszen enni mindenkinek kell.
Viszont jelenti azt, hogy a megmaradó hatóanyagokat ne rutinszerűen alkalmazva, hanem pl. a hatékonyságot fokozó
anyagokkal (KERATIV, HYSPRAY), módszerekkel használjuk fel
célzottabban. Másodsorban jelenti azt a termelőnek, hogy olyan
eszközöket is bevonjunk a termelésbe, melyek ősidők óta rendelkezésre állnak, csak az utóbbi 40-60 évben a könnyebb érthetőségű vegyszerezés miatt nem használtunk ki teljes erejével.
Ez maga a TERMÉSZET!
Akkor nézzük előbb a könnyebben érthetőt, a növények kezelésére szabadon felhasználható vegyszerek használatát. Ide tartoznak természetesen a mű (azaz nem szerves) trágyák, a célzott
felhasználású lombtrágyák, valamint az engedélyhez nem kötött
felhasználású vegyszerek is.
Tápanyag utánpótlás: a módszer egyszerű – tervezett termésátlag x tápanyag igény/t termés (N, P, K, Ca, Mg, stb.) = hatóanyag
igény/hektár. Ez után már csak egy számoló gép kell, hogy adott
hatóanyag tartalmú mű trágyából mennyit kell venni. Ha van rá
pénz. Hogy melyiket, az más kérdés.
DE, BIZTOS, HOGY ANNYI KELL? Vagy lehet esetleg másképp?
Végeztettek mostanában talaj tápanyag vizsgálatot? Mert ahol
igen, ott zömében azt láttam az ősszel több helyen is, hogy a ta-

lajaik bőségesen elegendő foszfort és káliumot tartalmaztak. Csak
lehet, hogy ezek a mennyiségek a növény számára kevésbé
felvehető állapotban vannak.
Homoki viszonyok között szinte elengedhetetlen a szerves trágyák
használata, a nagyobb termés elérése miatt azonban további kiegészítéseket adagolunk műtrágyákból. Az előbbiek (tápanyag vizsgálat)
figyelembevételével viszont a vetéssel egy menetben a maghoz szórt
mikrogranulált startertrágya a növények egyedfejlődésének legkritikusabb szakaszában, csírázáskor biztosítja a fiatalkori fejlődéshez
legszükségesebb tápelemeket. A startertrágyázás elsődleges célja a
gyors kelés és az erőteljes gyökérnövekedés biztosítása az egyedfejlődés kezdeti szakaszában azáltal, hogy a kezdeti fejlődéshez megfelelő mennyiségű tápanyagot, elsősorban könnyen felvehető
foszfort biztosítunk a csírázó növénynek. Ha a könnyen felvehető
tápanyagokat tartalmazó műtrágya nem a csírázó mag közvetlen környezetében van, a starterhatás nem érvényesül. Ennek érdekében a
műtrágyát az elvetett maggal egy sorba kell kiszórni, a fitotoxicitás
kártékony hatásának kiküszöbölésével.
A Seed Starter mikrogranulált startertrágya család tagjai a mérgezés veszélye nélkül, a vetőmaggal közvetlenül érintkezve is kijuttathatók. A termék jellemzője, hogy magas koncentrációban tartalmaz
vízoldható foszfort, a gyökérzóna pH-ját – a foszfor és a mikroelemek
felvételének szempontjából – kedvezően befolyásoló elemi ként,
valamint mikro- és mezoelemeket illetve az ammónia reverzibilis
megkötését biztosító zeolitot. Az alacsony hektáronkénti dózis (10-20
kg/ha), az alacsony szállítási és raktározási költség, az egy menetben
történő a trágyázás és a vetés (mikrogranulátum szóró használata), és
csak a termesztett növény trágyázása (a gyomot nem trágyázzuk!)
ezen új technológia felé tereli a termelők figyelmét.
A Seed Starter kijuttatása a csíranövény erőteljes növekedéséhez
biztosítja a tápanyagokat. A későbbi tápanyaghoz jutást mikrobiológiai
úton történő tápanyag feltárással indíthatjuk el. Itt a termelő választhat
a baktérium készítmények és/vagy az Amalgerol Prémium felhasználása között. A termesztésnek ez az az oldala, amit nem csak látni,
hanem érteni is kell. Ez a nehezebb. Arról már a tavalyi számokban
írtam, hogy milyen szerves-anyag
bontást, tápanyag-feltárást, nitrogénmegkötési folyamatokat indít el az
Amalgerol Prémium. De hogyan lehet
ezt látni, észrevenni?
Pl., ahogy a Keszthelyen tavaly betakarításkor készült képek mutatják:
csak (!!!) libatop és disznóparéj jött
fel szeptember közepére az Amalgerollal kezelt parcellán (bal oldali kép),
a „tisztán” vegyszeresben (jobb) semmi. A két (gyom)növény NITROGÉN
jelző növény.
A bal oldali a jó!
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Amalgerollal kezelt

Amalgerollal nem kezelt

A képen a burgonya leválogatás utáni külön-külön lemért, a baloldalon az Amalgerollal nem kezelt területről származó 600 kg földet,
a jobb oldalon az Amalgerollal kezelt, gyakorlatilag fele akkora
földmennyiséget látunk. Ezeket azután vissza is kell vinni. Jól
látható, hogy a bal oldali kupac jócskán hantos. Az logikus, hogy
nem csak a többletszállítással jár nagyobb energia felhasználás,
hanem az összes talajmunkánál, és a betakarításnál is. Miután az
Amalgerollal kezelt talaj jól vezeti a vizet pl. a talajlakó rovarok is
abba a zónába húzódnak le, ahol a nekik kedvező nedvesség
tartalom van, így jelentősen csökken pl. a drótférgek károsítása,
mint pl. a Keszthelyi Burgonya Kutató Intézetnél beállított
kísérletben is ugyanakkora betakarított területek mellett (táblázat).
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Ezek szerint tényleg lehet a talaj élő részével a levegőből 60 – 80
kg/ha (= 2 – 2,5 q Ammónium nitrát = kb. 20000 Ft/ha) NITROGÉN
HATÓANAGOT megkötni. Azt is jelzik ezek a növények, hogy a
kezelt területen elbomlottak betakarításra azok a gyomirtók,
melyekre a következő növénynek semmi szüksége. Sőt, ezek a
képek azt is mutatják, hogy az Amalgerollal (őszi tarló/talaj
kezelés 5 l/ha, tavasszal bakhátba permetezve ültetéskor 5
l/ha + 2 x 3 l/ha lombra) kezelt területen szeptemberben is
mindenütt lement a pálca tövig, míg a „tisztán” vegyszeresben
sehol nem ment tovább a művelési mélységnél. Ennek nemcsak
a betakarításkor van fizikai tünete, hanem még rovartani
jelentősége is van, ami termés nagyobb mennyiségében
mutatkozik. A következő kép és mérési adatok a vetőburgonya
előállítási kísérleti terület két-két, véletlenszerűen kiválasztott,
270 m-es soráról készült, ami példa értékű.
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A drótférgek függőleges mozgása (eredeti)

Az ábra tökéletesen mutatja,
hogy a drótférgek akkor vannak
a talaj felső zónájában, amikor
esősebb időszakok vannak,
egyébként mélyebb rétegekbe
húzódnak. Vagyis az első
komolyabb kárt a májusi eső
hozza el, amikor még kicsi a
szabadföldi növény, a kukorica,
cukorrépa, napraforgó, stb. A
vakondok túrásai pedig a
rovarok vagyis a táplálékuk
elhelyezkedését mutatja,
tehát nem megölni és kiirtani kell ezeket a védett állatokat, hanem a
körülményeket kell úgy alakítani, hogy a rovarok abba a nedvességű
zónába húzódjanak le, ami nekik megfelel. (Nézzék meg a talajok
állapotát, tömörödöttségét, ahol a vakondtúrások vannak!) A vakondok
nem megy be olyan talajba, ahol a fejére omlik a föld, mert olyan
morzsalékos a talaj. Ahol könnyen lemegy a pálca (8 mm átmérőjű),
mert morzsalékos szerkezetűvé válik a talaj az Amalgerol kezelések
hatására, ott lemegy a víz is. De visszafele is jönni fog a kapilláris
emeléssel, ha fentről nem érkezik utánpótlás. Az ilyen talajban nemcsak
a talajlakó rovarkár csökken jelentősen vegyszerek használata nélkül,
hanem értelemszerűen a fonálférgek károsítása is elmúlik. Mert a nekik
kedvező körülményeket szüntetjük meg a talajélet beindításával, ami
a talajszerkezet átalakítását okozza. Természetesen ez először a növényeknek kedvez, másodszor a gazdájuknak.

Drótféreg káro- Mini
Betakarítással Termés
sított gumó (kg) gumó (kg) bevitt talaj (kg) mennyiség (kg)
Kezeletlen
(talajfertőtlenített)

120

110

600

1120

Amalgerollal kezelt
(nem talajfertőtlenített)

84

95

300

1050

A megoldásokat kell keresni, nem azokat a
kifogásokat, hogy a fentiek miért nem
lehetnek úgy! Ez az idén az első megoldási
lehetőség. Folyt. köv.!
Kormányos Ferenc nv. szakmérnök,
Cheminova Mo. Kft., Tel.:20/9 438 695

Hogy ennek mi az oka? A választ a pattanó bogarak lárváinak
időszakos viselkedéséről, készített diagram mutatja meg (Forrás:
Jermy T. – Balázs K.: Növényvédelmi állattan kézikönyve, 3. a
kötet., 43. o.).
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 Fax: 62/580-317 E-mail: moraagro@homoknet.hu

