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Tápanyag ellátás, de hogyan?

2009.03.28.

Ebben az újságban már többször próbáltam a termelők gondolkodására hatni, de
nem túl sok sikerrel, legalább is az alábbi képek, s történetek erről tanúskodnak.
Természetesen ennek vannak objektív és szubjektív termelőre ható körülményei, de számomra mégis elkeserítő,
hogy a termelők jelentős része mind a mai napig a szakértelmet (a ténylegeset, s nem a papíron lévőt) nem kellően
becsüli. Természetesnek tartja az önzetlen segítséget, de
szaktanácsért máshova megy, s máshova vásárolni, mert
lehet, hogy máshol adott termék ezer Ft-tal is olcsóbb. A jó
szaktanáccsal igaz, hogy plusz egy milliót keresett, de az
akkorra már elfelejtődik sokszor. Vagy kényszerből a beszállított áru ellenértékét levásárolta ami éppen volt, s felhasználja, ha már van. Aztán csodálkozik, hogy a növénye
nem úgy fejlődik. Amilyen természetes, hogy a csecsemőnek lehetőleg anyatejet biztosítunk, mert az a legegészségesebb, legtermészetesebb, s később pépest, majd darabos ételeket, s aztán már azt adunk mint amit mi felnőttek
is eszünk, úgy minden növénynek is az a legjobb ha fejlettségének megfelelő összetételű tápelemet biztosítunk. A
mai korszerű komplex összetételű műtrágyákkal a növény
fejlettsége és a műtrágyák hatóanyag összetételének arányaival professzionális módon tudjuk növényeink fejlődését
befolyásolni. Hiányos szakértelem esetén forduljunk szak-

emberhez, aki tényleg ért is hozzá, nem csak papírja van
róla, s nem árt egy-egy szakkönyvet is végigolvasni adott
témában. A két salátás történetből az elsőben amikor már
végkép nem boldogult a termelő, akkor jött segítségért. A
saláta tőzegkockában került kiültetésre, s nem igazán akart
fejlődni, lógatta minden levelét, világosabb volt, s az új kis
levélkék sárgán, szinte fehér levélszéllel jöttek már ki. A
termelő megállapította a Zöldségnövények hiánybetegségei
könyv segítségével, hogy nitrogén hiányos, s folyamatosan
nyomta neki a nitrogént, de a szerencsétlen saláta még
mindig nem javult. Végső elkeseredésében hívott ki,s feltette a kérdést, hogy lesz e ebből még valami, vagy indítsa
a tárcsát. Rövid vizsgálódás után megállapítottam, hogy a
Zöldségnövények hiánybetegségei könyvet nem sikerült
végig olvasni, sőt végig nézni se, s megsaccoltam, hogy kb
40 oldallal többet kellett volna átnézni, s nem megállni az
első hiánytünetnél, mert jelentős különbség, hogy a nitrogén könnyen, míg a kalcium nehezen mozog a növényben.
Ezért jelentkezik a kalcium hiány a fiatal levelekben, s a
termésben.

2009.04.10.

folytatás a 6. oldalon

Biztonságos technológia
a jövedelmező
burgonyatermesztésért
A burgonya nagy értékű kultúra,
termesztése nagy szakmai tudást,
magas színvonalú technológiát,
komoly növényvédelmet igényel.

Zöldséggyümölcs felvásárlás
A Simba Hungary Kft. megkezdte a szatymazi telephelyén, a zöldség-gyümölcs felvásárlását.
Érdeklődni:
Tóth Szilveszter, Tel:30/4652-204 vagy 30/7009-242
E-mail: sztoth@simbahungary.com
Igény szerint, lehetséges a Simba Hungary Kft. által felvásárolt zöldség-gyümölcs ellenértékét a fizetési
határidő letelte előtt a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. boltjaiban levásárolni 2009 május 1-től.
Érdeklődni:
Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft: Kistelek - 62/257-879, Mórahalom - 62/580-318,
Zákányszék - 62/290-521
Tóth Szilveszter: 30/4652-204 vagy 30/7009-242
Az új piaci átrendeződések miatt a Szatymaz környéki és homokhátsági gazdák a stabil piacok
megszerzésért és a hosszútávon sikeres zöldség-gyümölcs ágazat fenntartásának érdekében új
TESZ alapításába kezdtek.
A szervezést és az elismerési terv elkészítését, illetve a termelők erős közösségbe való szerveződését
néhány komoly, pozícióval bíró kereskedő cég és környékbeli gazdakörök is segítik. Az elmúlt időszak
zavarainak elkerülésének érdekében, olyan alapítvány is segíti a szerveződést aki a nehéz anyagi körülmények között lévő termelők TÉSZ-be való integrálódását segíti, akár a tagdíj finanszírozásával is.
Várjuk azon gazdák jelentkezését, akik a fent leírt célokkal egyetértenek és szívesen
csatlakoznának.
Érdeklődni:
Tóth Szilveszter, Tel:30/4652-204 vagy 30/7009-242
E-mail: sztoth@simbahungary.com

Védelem a gombabetegségek
ellen
A kontakt Polyram® DF-et a burgonya fejlődésének kezdeti szakaszában, egészen a sorzáródásig, majd a virágzást követően
érdemes alkalmazni. A Polyram
DF hatóanyaga, a metiram számos
betegség ellen hatásos.
A burgonyára a sorok záródásától egészen a virágzás végéig a
burgonyavész jelenti a legnagyobb
veszélyt. Ebben az időszakban
nagy jelentősége van annak, hogy
felszívódó és kontakt hatóanyagok kombinációjával védjük az állományt. A BASF ajánlatában két
kombinált hatásmechanizmusú készítmény, az Acrobat® MZ
(dimetomorf és mankoceb) és
a Forum® R (dimetomorf és réz) is
szerepel. Az Acrobat MZ egyidejűleg védelmet nyújt az alternáriás
betegség ellen is, míg a Forum R a
baktériumos betegségek fellépését
gátolja.
Védelem rovarkártevők ellen
A burgonya legfontosabb kártevője
a burgonyabogár. Mind a lárvák,
mind az imágók kártétele jelentős.
Mivel a burgonyabogár érzékenysége a hosszú időn keresztül
használt hatóanyagcsoportokkal
www.agro.basf.hu www.basf.hu

szemben lecsökken, ezért javasoljuk a különböző hatásmódú készítmények váltakozó alkalmazását.
A BASF ajánlatában két teljesen
eltérő hatásmechanizmusú készítmény is szerepel.
Az Alverde® egy teljesen új hatásmechanizmusú, új hatóanyagcsoportba tartozó rovarölő készítmény. Hatóanyaga, a metaflumizon
gyomor- és érintőméreg, az idegingerület vezetését blokkolja. Az
Alverde hatására 4 órán belül leáll
a burgonyabogár táplálkozása,
majd a rovar 12 órán belül lebénul
és elpusztul. A készítmény a fiatal
lárvákat és az imágókat egyaránt
nagy hatékonysággal pusztítja. A
metaflumizon és más rovarölő hatóanyagok közötti kereszttolerancia nem ismert. A készítmény hatásfokát a magas hőmérséklet sem
csökkenti, esőállósága igen jó. Az
Alverde alkalmazása nem jelent veszélyt a hasznos ízeltlábúakra.
A Nomolt 15 SC hatóanyaga, a
tefl ubenzuron kontakt hatású kitinszintézis-gátló. Hatására a lárvák
nem képesek a testük vázát alkotó
kitin képzésére, ezért vedléskor elpusztulnak. A kifejlett bogarakban
a táplálkozás során felvett hatóanyag a petefészekbe vándorol,
ahol a képződő tojások sterillé válnak, nem kelnek ki belőlük lárvák.
A Nomolt 15 SC hatására hosszú
ideig (4-5 hét) lehet számítani.
Najat Attila
Kultúra felelős

Polyram DF
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A salátafélék palántaneveléséről
A salátafélék, ezen belül is a fejes saláta meghatározó és egyre fontosabb szerepet tölt be mind a mindennapi étkezésünkben, mind a kertészeti termesztésben.
Egyre nagyobb teret hódítanak a korábban alig ismert saláta különlegességek
®
– mint a jég-, tölgylevelű-, római-, endívia-, salanova -, lollo-, és egyéb saláták.
A bővülő saláta fogyasztás és termesztés segített abban,
hogy létrejöjjenek és jól üzemeljenek komoly saláta termelő
cégek, amelyek szinte egész évben, folyamatosan tudnak a
piacra szállítani. Ezen kertészetek egy szezonban igen sok
különböző kiültetési és szedési idővel dolgoznak, számukra
elengedhetetlen az egy időben kiültetett állományok uniformitása, egy időben szedhetősége, hisz a következő héten
már a következő parcellát kell szedni. De azon kertészek,
akik ugyan nem nagy mennyiségekkel dolgoznak, ám folyamatosan ültetnek és szállítanak kisebb-nagyobb mennyiségeket a piacaikra, ugyanebben a cipőben járnak.
Gyakorlatilag ennek a rendkívül magas szintű, kiegyenlített
állományokra való törekvés eredménye az, hogy ma már a
korszerű, megfelelő rezisztenciájú fajták csak pillírozott vetőmag formájában férhetők hozzá, hisz az ilyen szaporítóanyagból lényegesen könnyebb a fenti kívánalomnak
megfelelni. A profi palántanevelő cégek a gépi vetéseikhez
is csak ezt a vetőmag formát tudják alkalmazni a vetőgépek
kialakítása okán.
Ezt természetesen a saját nevelés során is ki tudjuk használni. Megfelelő technológia esetén közel 100%-os csírázás várható. Fontos azonban odafigyelnünk, hogy egyrészt
a pillírozott magok a kelésükhöz több nedvességet igényelnek, de ugyanakkor levegő igényesebbek is a hagyományoshoz képest. Ennek megfelelően vagy alaposan benedvesített kockába szükséges vetnünk (ez a jobb megoldás),
vagy a friss vetést jól be kell öntözni. Nagyon fontos, hogy
a vetést és beöntözést követően nem szabad a csírában
lévő magokra mindaddig ráöntözni, amíg ki nem keltek a

magok! Ennek oka, hogy a víz gyakran hideg, de még fontosabb, hogy így levegőtlenné válik a csírában lévő mag és
környezete, ami teljesen leállítja a csírázás folyamatát. Ez
egyébként a legtöbb zöldség növényünk esetében ugyanígy megállapítható!
A nagy levegőigényt úgy biztosíthatjuk, hogy a tápkockában egy kb. 0,5 cm mélyen ejtett kis lyukba juttatjuk a
magot, amit még befedni sem kell.
Az elkövetkezendő időszak legnagyobb gondja lehet a csírázás kori túl magas hőmérséklet. A salátafélék ugyanis
20-23 oC-on kelnek a legoptimálisabban, 26-28 oC körül,
vagy a felett egészen rossz és elhúzódó lehet a kelés. Ezt
nyárias időjárásban nehéz kivédeni. Aki teheti, ilyenkor célszerű lehet rakatolva pincében keltetni a magokat. Kelést
követően azonban egyből szét kell rakni a növényeket,
hogy fényhez jussanak. Segíthet, ha ebben az időszakban
késő délután, kora este vetjük be a kockákat, ezen kívül
pedig hővisszaverő fóliával vagy nikecell táblákkal takarjuk
azokat.
A legbiztosabb megoldás azonban mindenképp, ha az erre
felkészült palántanevelő cégektől szerezzük be a szükséges palánta mennyiséget, hisz kevés rosszabb dolog
létezik egy kertészkedő ember számára annál, amikor a
meglévő területre nincs elegendő ültethető palánta, vagy az
újravetések miatt időt veszítünk!

seeds & services

Rijk Zwaan és a Grow Palánta Kft.
közös saláta palánta akciója
Rijk Zwaan és a Grow Palánta Kft. folytatja meghirdetett
szabadföldi saláta palánta akcióját:
az akció keretében ültetésre kész tápkockás, rekeszes palánták
rendelhetők a piacvezető bevált és legújabb RZ fajtákból.

4x4-es tápkockában megnevelve

8,40 Ft / db + ÁFA
áron, maggal együtt.

Santoro RZ, Fabietto RZ, , Ferrado (43-54) RZ,
Forlina RZ, Terezina RZ, 43-41 RZ, Rujano RZ
Fajták és megrendelés ügyében forduljon
Rijk Zwaan területi képviselőjéhez:
Tornyai Tibor: 06 30 924 7030 Deme Zsolt: 06 30 626 1125
Grow Palánta vevőszolgálatán:
Bartus Ferencné - Ilon: 06 63 580 508
Szervezett palánta kiszállítási lehetőség!

Tornyai Tibor - Rijk Zwaan
területiképviselő, hajtatási
növények specialistája

Speciális tápanyag pótlás!
A Homoki Gazda megjelenési területének jó részén homok talajok találhatók, azok a jellemzők. Az elsősorban az itt gazdálkodok figyelmét szeretném felhívni egy olyan szerves anyag alapú tápanyag visszapótlási lehetőségre mely eddig méltánytalanul volt mellőzve, elsősorban a megfelelő tájékoztatás hiánya miatt. Az anyag neve BACTOSOL!
Mit is tud ez az anyag, mik a jellemzői?
A mezőgazdasági hulladékot gombák és baktériumok segítségével tárják fel, a növények számára felvehető tápanyaggá. A benne maradó gombák és baktériumok a későbbiek
során is élénkítik a talajéletet, s ezzel tartós hatást biztosítanak. A szervesanyagokhoz kötött tápanyagok (még a
nitrogén is), nem mosódnak ki a homok talajokon sem, ami
az egyéb módon kijuttatott tápanyagokra egyáltalán nem
jellemző. Az előállítása során használt hőkezelés biztosítja
a garantált gyommentességet. A 70 % körüli szervesanyagtartalom segíti a humusz képződését és a talaj termőképességének javulását okozza hosszabb távon rendszeres évi
használat mellett. Javul a talajok víz és tápanyag megtartó
képessége, az egyébként használt műtrágyák könnyebben
megkötődnek, s nem mosódnak olyan könnyen ki. Ami
egyébként a homoktalajokon az intenzív tápanyag-utánpótlás és az intenzív öntözés velejárója. Azaz a BACTOSOL
használata esetén a kijuttatott műtrágyánk jobban hasznosul, így ugyan közvetve, de számunkra értékes forintokat
takarít meg, főleg ilyen műtrágya árak mellett, melyek folyamatos drágulása még mindig folytatódik.
Összetételének köszönhetően a növények számára folyamatos tápanyag szolgáltató képességű, javul hatására a
növények gyökér fejlődése, ezért több tápanyag felvételére
teszi alkalmassá növényünket, s így fokozza annak teljesítő
képességét. Több termést tudunk majd betakarítani. Végül

is erről szól az egész termesztés. Adott területen minél
több, jó minőségű termést tudjunk betakarítani adott időszak alatt gazdaságosan, minél nagyobb haszonnal. S itt
esnek sokan át a ló másik oldalára. Befektetés és intenzív
tápanyagellátás s okszerű növényvédelem nélkül csinálnak
egy intenzív kultúrát, várják a nagy termést, a nagy jövedelmet, s valamiért ez mindig elmarad, vagy jobb esetben
egyszer-egyszer összejön. De nem lenne jobb mindig bizton számítani a nagy és jó minőségű termésre, ami befektetési oldalon igaz kb 15-20%-kal többe kerül, tetejébe még
odafigyelést is igényel, de akár 2-szeres bevételt is jelenthet. Kérem csak egyszer módszeresen próbálják ki egy kis
területen adjanak meg mindent, míg mellette hagyományosan a hosszú évek alatt megszokott módon termeljenek,
az összes költség és ráfordított munka feljegyzésével. S
szezon végén hasonlítsák össze. Meglepő eredményre fognak jutni, s jó magyar szokás szerint olyan nagyságú
eltérésre, hogy a szomszédnak biztos nem, de lehet, hogy
a közeli rokonnak sem fogják elmondani a különbséget.
Már csak azért sem mert el sem hinné, vagy ha elhinné
akkor belesárgulna az irigységbe. Tisztelet a kivételnek.
Közös érdekünk, higgyék el, s ehhez kívántam egy idézőjelben új anyaggal is a segítséget megadni ez pedig a
BACTOSOL.
Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási mérnök)

A MÓRAAGRO KFT. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE
GOP-2.2.1-08-2008-0147
A projektünk célja egy olyan integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése és installálása, mely lehetővé teszi számunkra, hogy áttekintsük a saját folyamatainkat, és a szoftver
használatával gyorsabb és pontosabb döntéseket hozhassunk a vállalkozásunkkal kapcsolatban, amely növelni fogja a
versenyképességünket. Miután a saját bevételeinket, forgalmunkat és nyereségünket újabb értékesítők alkalmazásával
kívánjuk növelni, ezért különösen fontos a jó vezetői döntéstámogató rendszer megléte és állandó használata.
Kedvezményezett: Móraagro Kft, 6782 Mórahalom V. kerület 85.
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A megelőzés mindig hatékonyabb, mint a tűzoltás!
A növényeknél is ugyanúgy, mint az emberi szervezetnél a
megelőzésnek óriási szerepe van a betegségek kialakulásánál. Ha nem is hagyunk esélyt a megbetegedésre (jó kondícióban tartás, felületi védelem) az sokkal kevesebbe is
kerül, mint a mikor a betegség vagy kártevő olyan szinten
elhatalmasodik kultúrnövényünkön, amelyen már csak drága
szerekkel lehet segíteni, és amely már bizonyosan mennyiségi- és minőségi romlást is maga után vonzz.
A zöldég növényeknél a növekedési fázisban, a prevencióra
alapozott gombák elleni növényvédelem fő pillére a kontakt,
tribázikus rézszulfát tartalmú növényvédő szer, a Cuproxat®
FW. A készítmény a kontakt szerekre jellemző legfontosabb
tulajdonságban azonban más mint a többi réztartalmú fungicid! Szemcsemérete a piacon lévő „rezek” közül a legkisebb, ezért a leghatékonyabban fedi be a védendő területet.
A kórokozók számára így áthatolhatatlan réteget képez a
növényen. Gyártási eljárása során a perzselő, töltéssel
rendelkező réz-ionokat 100 %-ban közömbösítik, ezért nem
toxikus még a virágzó növényekre sem, szemben sok hagyományos ionos formátumú rézkészítménnyel. Nem ülepszik a
permetlében, ezért pl. nem veszélyes a méhek mellett a halakra sem. Adalékanyagai lévén a levélfelületen a legjobban
tapad, amely kiváló esőállóságot biztosít.
Mivel a lomb növekedését egy kontakt hatóanyag nem tudja
követni, ezért a megelőzés céljából, 7-10 napos fordulókkal
folyamatos borítottságra kell törekedni, főleg a zöldmunkák
után, sérülések, mint pl. jégverés vagy porverés után, a kórokozók fő fertőzési útjainak, vagyis a sebfelületek lezárására.
Amennyiben az időjárás alakulása kedvez a burgonyavész
vagy a paradicsomvész illetve a peronoszpóra félék terjedésének, és esetleg a megelőzésről is lecsúsztunk, a felszívódó résszel is rendelkező terméket részesítsük előnyben.

Ilyenkor lehet nagy biztonsággal bevetni a Kupfer Fusilan®
WG-t, amely a kontakt hatást biztosító jó minőségű réz hatóanyag mellett felszívódó, ún. lokálszisztémikus hatóanyaggal
(cimoxanil) is rendelkezik, mely több évtizede megbízhatóan
teljesít a rezisztencia veszélye nélkül. A termék WG típusú
formulációja kényelmes permetlékészítést tesz lehetővé, magas hatóanyag-tartalma alacsonyabb hektárdózist, ezáltal
kedvezőbb hektárköltséget biztosít. A Kupfer Fusilan® a ma
kapható hasonló típusú termékek között a leggazdaságosabb!
A tél időjárása (lassú lehűlés, hosszantartó kemény hideg,
lassú tavaszi felmelegedés) kedvezett a rovarok áttelelésének. Várhatóan erősen rovaros évünk lesz, sok lesz a
levéltetű, amely közvetlen kártétele mellett vírusvektor is, így
gazdasági kártétele halmozottan jelentkezik. Szívó- és rágó
kártevők elleni védekezésekre a kontakt, de fénystabilitása
miatt 4-7 nap tartamhatással rendelkező Talstar® 10 EC az
elmúlt években hatékonyságával már bizonyított a gyakorlatban. Az utóbbi években egyre súlyosabb kártételeket
okozó veszedelmes kártevő, a gyapottok bagolylepke,
amelynek kártételével a hajtatott és a szántóföldi termesztésben egyaránt találkozni lehet. A termésbe belerág, a paprika, paradicsom, csemegekukorica, belsejében a magvakat
fogyasztja, ürülékével szennyezi a termést; és egyidejűleg a
kórokozóknak is utat nyit. Az ellene való védekezés a Talstar®
10 EC rendkívül erős riasztó hatása miatt, rendszeres
megelőző használatával megoldható. A készítmény használatának óriási jelentősége van a zöldség előállításban,
hiszen a kártevők és a vírushordozók elleni kiváló hatékonysága mellett, nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, és
élelmezés-egészségügyi várakozási ideje is rövid.
A mikroelemeknek meghatározó szerepe van a növények

anyagcsere folyamataiban. Mivel a ezek az elemek általában
hiányoznak magyar talajainkból, viszont talajba juttatva gyorsan lekötődhetnek, leghatékonyabb és legolcsóbb kijuttatási
módjuk a levélen keresztüli mikroelem pótlás a Wuxal® szuszpenziós levéltrágyák alkalmazásával, melyek újgenerációs,
szuszpendáló eljárással készült, 80%-os, tehát extra magas
hatóanyag tartalmú készítmények. Nem csak az adott mikroelemet tartalmazzák emelt dózisban, hanem az aktuális mikroelem felvételéhez, a növény fenológiai igényéhez, valamint
a harmonikus tápanyag ellátás biztosításához szükséges
egyéb makro- és mikroelemeket is.
Kiemelkedik a termékcsaládból a Wuxal® Microplant hihetetlenül magas (18,5%) mikroelem tartalmával, mely úgynevezett „mikroelem bombaként” gyorsan és hatékonyan előzi
meg, és szükség esetén gyógyítja is a mikroelem hiányokat,
valamint kondicionálja zöldségnövényeinket, és gyümölcs
kultúráinkat is (pl. őszibarack, és egyéb csonthéjasok).
A termékcsalád új tagja a Wuxal® Ascofol, mely magas
növényi hormon- és mikroelem tartalmával a növények generatív folyamatait (virágzás, terméskötés, érés) erősíti és
gyorsítja. Javítja a növények stressztűrő képességet és a
vízháztartását, extrém időjárási körülmények között is. Növeli
a természetes betegség ellenállóságot, így javítva a növényvédelem hatékonyságát, mivel adalékanyagai révén
azonnal felszívódik, gyorsan regenerálja a növényt. Magas
természetes növényi hormontartalmának köszönhetően elősegíti a termések érését, és besegít a színesedésbe is.
Tehát jó kondícióban tartás, és megelőzésre alapozott növényvédelem, már fél siker a zöldségtermesztésben!
További részletesebb információkért, kérjük forduljon
bizalommal a Magyar Kwizda szaktanácsadóihoz:
Antal Anikó tel.: 30/560 1224, Mathiasz Tivadar 30/982 0764.

Megcsíptük Oszi!
Gyermekkorom egyik kedvenc filmje volt a Bors sorozat, s abban Koncz Gábor aki csendőrt alakított az használta ezt
igen gyakran, amikor úgy tűnt, hogy sikerrel járták, de általában még abban a részben kiderült, hogy természetesen
melléfogtak. S nem sikerült Borsot akit Sztankai István alakított elfogniuk.
Nos Mi is megcsíptük. Volt egy Gyurcsány kormányunk,
van egy Bajnaink, s folyamatosan van egy Önjelölt Orbán
kormányunk. A fő gondom mindhárommal, hogy az általam
elvárt fedhetetlenség mindháromból maximálisan hiányzik.
Kapásból mindannyiunk fel tud sorolni 5-10, milliárdos
visszaélést, vagy annak látszót. S addig ebben az országban nem lesz rend amíg az egyik volt miniszterelnököt mint
pl Dél-Koreában 6 év után le nem csukják korrupcióért. De
ha az EU felé tekintünk, akkor ott sem jobb a helyzet, csak
nézzük meg Olaszországot, s annak miniszterelnökét. A saját és az államkasszát véletlenül összekeveri, de hogy-hogy
nem mindig maga felé téved.
A Fidesz és elsősorban Orbán Viktor nagyon szeretett volna most előrehozott választásokkal hatalomhoz jutni. Fel
nem tudom fogni, hogy miért, amikor a piszkos munkát
valakinek el kell végezni, és erre Bajnai Gordon személyében volt is jelentkező. Én józan paraszti ésszel ha valami
nagy szar van, és ki lehet kerülni, akkor kikerülöm, s nem
lépek mindenáron bele. Arról pedig egyik parlamenti párt,
egyetlen képviselője sem tud meggyőzni, hogy meggyőződésből, hazaszeretetből akarja ezt csinálni. Addig míg
egyöntetű szavazás, egyetértés csak a képviselők fizetésében, a szennyesek 80 évre történő titkosításában van,
addig ne igazán akarjon egyik se meggyőzni, hogy Ő az
egyedüli és üdvözítő. Főleg akkor, ha 7 év alatt nem hirdetett programot, és minden esetben csak kritizált de átfogó

megoldást nem mutatott fel. A választások előtt 14-ik havi
fizetést, és 14-ik havi nyugdíjat is ígértek, s most a 13. is el
lesz véve. Ha előre hozott választás lett volna, akkor meggyőződésem, hogy a Fidesz sem tudott volna lényegi dolgokban mást tenni, ha pedig így van akkor mért kell mást
kommunikálni.
Abban, hogy ide jutottunk az összes parlamenti párt, kormányon lévő –aki szintén foggal, körömmel ragaszkodik a
hatalomhoz–, és ellenzéki is tevékenyen részt vett. Az
egyedüli tisztességes megoldás, hogy mindegyikük a politika közeléből messze el húz, az természetesen egyiküknek
sem jut az eszébe. S a legnagyobb gond, hogyha megtennék valami csoda folytán akkor sem lenne olyan akire nyugodt szívvel mernék szavazni.
Amit pillanatok alatt el lehetne intézni, például a képviselők
költségtérítését számlával igazolni, melyre minden egyéb
magyar állampolgárt köteleztek, csak magukat helyezték
kivételezett helyzetbe, és összegyűlt majdnem 600 ezer
aláírás, melyből 525 ezret hitelesítettek is, azt a népszavazást, és minden költségét meg lehetne takarítani, ha
parlamenti döntéssel akár holnaptól megszavaznák, ezért
okafogyottá válna. Helyette az Országos Választási Bizottság 3 nappal az után hozta nyilvánosságra a hitelesítést
amikortól már csak törvénymódosítással lehet egy napra
kiírni az Európai Parlamenti választásokkal együtt. Nem

hiszek a véletlenekben, s ha ráadásul „csupa véletlenségből” az EU-s Parlamenti választást követően 3-4 hétre, a
nyár közepére lesz kiírva ez a népszavazás akkor a sokat
emlegetett mutyiban mindenki benne van, köztársasági
elnököstől is, a legnagyobb közjogi méltósággal együtt.
Megcsíptük Oszi. Erre jól ráfaragtunk, nincs igazi választási
lehetőségünk, csak bizakodhatunk, hogy a józan ész, és a
lappangó tisztesség felülkerekedik Honatyáinkban s végre
pártérdek és egyéni érdek félre tételével sikerül összefogni
a HAZA és a NÉP érdekében. Garantálom, hogy sokkal
több megbecsülést sikerül így összeszedni a jó érzésű
emberekben mint az állandó pocskondiázással.

Seres Mária az előző népszavazás elindítója létrehozott
egy Civil Mozgalom nevű szervezetet, s el kíván indulni
az EU parlamenti választáson. Az EU-s parlamenti
választásokon országos listák vannak, amennyiben bár
ki támogatni kívánja, úgy a posta által kiküldött kopogtató
cédulájával támogathatja, kérjük megjelölni a Civil
Mozgalom szervezetet. Országosan mindössze 20 ezer
darab kopogtató cédulát kell összeszedni, hogy indulhasson a Civil Mozgalom, s annak területi embere is.
Postai úton kérjük elküldeni a Seres Mária 1426
Budapest Pf 122 címre.
Nem bízva, de reménykedve: Knipf Róbert
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A zöldség-, és gyümölcsfélék aktuális növényvédelme
Amióta a Mexikóból származó fitoftóra és a burgonya találkozott a burgonyavész a burgonya legveszélyesebb betegsége lett. Még a tökéletes(nek hitt) védekezés ellenére is
10-20 %-os terméscsökkenést okozhat évről-évre. A kórokozó inkubációs ideje kedvező körülmények között rövid, a
betegség gyors lefolyású, ezért a védekezés megfelelő
időzítése nagyon fontos. A gombának a mérsékelten meleg,
de csapadékos, magas páratartalmú időjárás kedvez, hőmérsékleti optimuma 16-22 °C fok. De a kórokozó „alatomosságát” jól jellemzi, hogy a meleg száraz nyarakon is
képes fertőzni, mivel a hajnali páralecsapódás elegendő
nedvességet biztosít számára. Ha a védekezést nem tudjuk
szakszerűen elvégezni, a lombfertőzöttség arányában a
terméshozam csökken, a talajba mosódó fertőző anyag a
gumóba kerül, amely a tárolás során rothadáshoz vezet.
Ezért a lombvédelem mellett a gumófertőzés kivédése is
elsődleges fontosságú!
Emellett egyes fajták különösen fogékonyak lehetnek az alternáriás lombfertőzésre is.
A fungicides védelem gerincét a burgonyavész elleni védekezés jelenti, melynek ki kell terjednie a lomb és a gumók
védelmére is.
A paradicsom -mint a burganyafélék családjának tagjaszintén ki van téve a fitoftóra fertőzésének.
NEORAM – RIDOMIL – AMISTAR – BRAVO -A FITOFTÓRA ELLENI VÉDELEM BIZTOS STRATÉGIÁJA!
A burgonya növényvédelmét rendszerint kontakt réz készítménnyel kezdjük (pl. NEORAM), majd fertőzés függvényében de legkésőbb sorzáródáskor indítsuk a felszívódószeres védekezés sorozatot.
A felszívódó szer kijuttatása így még az első fertőzések
megjelenése előtt megtörténik, ami biztosítja a tökéletes és
tartós hatást.
Ezen időszakban biztos védelmet nyújt a: RIDOMIL GOLD
MZ, RIDOMIL GOLD PLUS, és az AMISTAR.
A Ridomilok jellemzői hogy felszívódó és kontakt hatóanyaguk révén széles hatásspektrumot biztosítanak. A RIDOMIL
GOLD MZ-vel valamint RIDOMIL GOLD PLUS-sal 2-3 alkalommal kell egymást követően védekezni, 8-14 naponként.
A két szer között a kontakt partner a különbség: a RIDOMIL
GOLD MZ mankocebet, míg a RIDOMIL GOLD PLUS rezet
tartalmaz a metalaxil-M mellett.
A kontakt partnerből adódóan a RIDOMIL GOLD MZ-t
ajánljuk akkor ha alternaria fertőzés is fellépet, míg a réz
tartalmú RIDOMIL GOLD PLUS kiváló és biztos védelmet
ad fitoftóra ellen.
Az AMISTAR használatát elsősorban az intenzív burgonya
termesztők részére ajánljuk.
Az AMISTAR nemcsak kiváló hatású fitóftóra és alternaria
ellen, hanem pozitív élettani
hatásain keresztül (egészségesebb növény, intenzívebb
tápanyag beépülés) pozitívan befolyásolja a termés minőségét és mennyiséget.
Hazai kísérleteink alapján az AMISTAR-al kezelt burgonya
termésátlaga min. 8-10%-kal
több mint a kezelt kontrolé, ezenkívül a gumók mérete
sokkal egységesebb.
Ahhoz hogy az AMISTAR ki tudja fejteni pozitív hatásait a
gumó kötődés idejére kell időzíteni a kezelést, majd 10-14
nap múlva ismételje meg.
Amennyiben már az első AMISTAR-os kezelés előtt
fitoftóra tünetek vannak a burgonyán mindenképpen adjon
hozzá kontakt fitoftóra elleni szert (pl. réz, BRAVO).
A BRAVO a gyümölcsösök növényvédelme mellett jelentős
szerepet játszik a zöldségfélék védelmében is. Igen széles
hatásspektrumú gombaölőszer; a lisztharmaton kívűl szinte
minden kórokozó ellen hatékony (pl.:alternaria, peronoszpóra, szeptória, paradicsomvész, szürkepenész stb.). A

BRAVO hatóanyaga a kipermetezést követően igen rövid
idő alatt megtapad és szinte lemoshatatlan valamint egyenletes bevonatot képez a növény felületén, meggátolva a
kórokozók fertőzését.
Az AMISTAR, RIDOMIL GOLD MZ, RIDOMIL GOLD
PLUS és a BRAVO a burgonya kórokozói mellet kiváló
védelmet nyújt a paradicsom és a paprika gombabetegségei ellen is!
A felszívódó blokkal átjuttattuk a burgonyánkat a legkritikusabb időszakon. Meggátoltuk a fertőzés fellépését az
állományban. A két utolsó permetezésre a kontakt hatású
ALTIMA a legjobb választás. Nemcsak levél hanem gumófitoftóra ellen is kiváló hatású. A gumókhoz lemosódva is
megtartja egyedülálló spóraölő hatását. Zárópermetezésként használva a gumók tárolhatóságát nagymértékben
javítja. Hosszú tartamhatása miatt 10-12 napos permetezési fordulókban lehet kijuttani.
A tavasz előrehaladtával gondolnunk kell a gyökérzöldségek védelmére is. A meleg időjárás kedvező körülményeket teremt a levélbetegségek kialakulásának.
A sárgarépát, zellert és a petrezselymet elsősorban a peronoszpóra, rozsda, lisztharmat, alternária és a szeptória
károsíthatja. Mindegyik betegség a levélzetet támadja meg,
majd a lombozat teljes pusztulásához vezethet. Ezek közül
elsősorban a liszharmat, alternária és a szeptória okozhat
jelentősebb károkat. A lisztharmat főként száraz nyarakon
és ősszel jelenik meg, a lombozat elvesztése következtében a gyökértest gyengén fejlődik. A sárgaréparozsda jellemzően az alföldi szikes, vizenyős talajokon termesztett
állományokban fordul elő. Az alternária a tenyészidőszak
második felében lép fel, az idősebb lombozat elvesztését
idézve elő,ami a gyökértest jelentős súlycsökkenését eredményezi.
A fent említett betegségek mindegyikére kiváló megoldást
nyújt az Amistar gombaölőszer-család legújabb tagja az
Amistar Top!
Az Amistar Top egy több ponton ható, univerzális, széles hatásspektrumú gombaölőszer, amely két egymástól eltérő hatásmechanizmusú felszívódó hatóanyag
gyári kombinációja.
Mindkét hatóanyag rendelkezik kontakt, transzlamináris és
levélszisztemikus hatással, így a növény minden részébe
eljutva teljeskörű és hosszantartó védelmet garantálnak!
Az Amistar Top-ot az első fertőzés észlelésekor kell kijuttatni 14 napos permetezési fordulóval, egy tenyészidőszakban maximum 2 alkalommal.
A spárga növényvédelmének gerincét, az évről - évre óriási
károkat okozó spárgarozsda elleni védelem jelenti.
A tünetek a száron és a levélszerű száron egyaránt megfigyelhetők. A kezdeti 2-3 mm átmérőjű sárgászöld ovális
foltok következtében a növény idővel teljesen elszárad,
majd kipusztul.
A mechanikai védekezés legfontosabb eleme a növényi részek alászántása, mert ezek az elsődleges fertőzési források.
Az Amistar Top a spárgarozsda ellen is megbízható védelmet nyújt. Az utolsó Amistar Top-os kezelést a szárnövekedés vége fenológiai stádiumban javasolt elvégezni.
Az Amistar Top a sárgarépán és a spárgán kívűl felhasználható káposztafélék, hajtatott paradicsom és paprika
valamint póréhagyma védelmére egyaránt!
Az őszibarack tafrina fertőzés jelenleg is fennáll, ezért
további védekezések szükségesek!
A rezes lemosózás illetve a kontakt készítmények kijuttatása után a hatékony védelem fenntartása érdekében,
olyan készítményeket alkalmazzunk, amelyek kuratív (gyógyító) hatással is rendelkeznek.

A SCORE erre kiválóan alkalmas. Felszívódik a fertőzésre
igen érzékeny zöld növényi részekbe és ott belülről véd.
Hatása független az időjárástól és a csapadéktól, hidegtől.
A fiatal zöld részek védelmére legalább két SCORE-os
kezelésre van szükség. Az elsőt akkor adjuk, amikor a
csúcsrügy 1-1,5 cm-re kizöldült, a másodikat 8 nappal később. Ez a három feltétlenül fontos kezelés 2 hetes védelmet biztosít a termesztő biztonságát szolgálva, a legkritikusabb periódusban. Ha az időjárás továbbiakban is kedvez a fertőzésnek, hűvös párás reggelek vannak, akkor
további 1-2 SCORE-os kezelésre is szükség lehet. A
SCORE a tafrinán kívül védelmet nyújt a virágokat veszélyeztető monília, a tavasz folyamán aktivizálódó lisztharmat
és a levéllyukacsosodást okozó gombák ellen is.
Az almavarasodás és a csonthéjasok moníliás betegsége szintén komoly termésveszteséget okoz évről évre.
Mindkét gomba fertőző képletei már a vegetációs időszak
előtt szóródik, korán elindítva a fertőzéseket.
A védelmet az is nehezíti, hogy ebben az időszakban
általában nagy a hőingadozás; a nappali felmelegedést
gyors éjszakai lehülés követi. Ezért biztos védelmet csak
olyan gombaölő szerrel érhetünk el, melynek hatékonysága
független az időszakra jellemző szélsőséges hőingadozásoktól és az alacsony hőmérséklettől. Ilyen gombaölőszer
a Chorus!
A Chorus egyedülálló tulajdonsága, hogy más hatóanyagú
szerekkel ellentétben hatékonyságát még a nagy hőingadozásokkal járó, kora tavasz időszakban is maradéktalanul kifejti.
A Chorust egérfül állapottól (alma) illetve fehérbimbós
állapottól (meggy) a virágzás végéig 7-8 naponként, 2-4
alkalommal javasoljuk használni. Dózis:4g/10 l víz.
A hőmérséklet emelkedésével a virágzás utáni időszakban,
az almánál váltsunk a a SCORE-ra, csonthéjasoknál pedig a
TOPAS-ra, mindkét szer felszívódik, hosszú hatástartamú és
jelentős kuratív (gyógyító) hatással is rendelkezik. A TOPAS
liszharmattal szemben is hatékony védelmet biztosít!
A termékekkel és a technológiákkal kapcsolatban további információért keresse a Syngenta Csongrád megyei területi képviselőjét, Törőcsik Évát a 20/9647812es telefonszámon.
Forrai Ákos (Syngenta Kft)

Változó árak!
A műtrágya felhasználás a magyar és a világpiacon is a
túlzott mértékű tavalyi emelkedés miatt elindult a mono
műtrágyáknál visszafelé.
Ameddig a magyar piacon marad a 20 % ÁFA, s a forint
is a 300 Ft/EUR tartomány közelében tartózkodik akkor
egyenlőre egy komoly árcsökkenéssel lehet számolni.
Nem pillanatnyi AKCIÓ-ról van szó, hanem lekövetjük a
piaci mozgásokat.
Calcium-nitrát (portugál) 100 % -ban vízben oldódó 20/1
régi ár: 5.015 Ft/db
új ár: 4.140 Ft/db
Kálium-nitrát (dán) 100%-ban vízben oldódó 25/1
régi ár: 11.355 Ft/db
új ár: 9.998 Ft/db
Mindkét műtrágyát nagy sikerrel évek óta forgalmazzuk.

Mórahalom
V. kerület 85.
Tel.: 62/ 580-318

Zákányszék
Bordányi u. 2.
Tel.:62/ 290-521

Kistelek
Petőfi u. 32-2.
Tel.: 62/ 257-879

5. oldal

K-BOMBER
Speciális az érést elősegítő lombtrágya.
A tápanyag-utánpótlásban legyen az zöldség vagy gyümölcs
kultúra egyaránt fontos , hogy az érési időszakban ne csak a
gyökéren keresztül jutassuk ki a Káliumot de a lombon keresztül is erősítsünk rá a növény Kálium felvételére.
Miért fontos a lombon keresztüli Kálium feltöltést is a technológiába beiktatni?
hlombon keresztül a leggyorsabb a felvétel
hamennyiben a talajban levő K felvétele relatív hiány miatt
korlátozott akkor a lombtrágya kiegészítés hatékony és
azonnali korrekciót jelent
A lombon keresztüli Kálium utánpótlásnál viszont rendkívül
fontos megjegyeznünk, hogy a legtöbb Kálium tartamú vízoldékony tápanyag lombtrágyaként igen rosszul hasznosul. A
fizikailag oldatba vitt Kálium töredéke jut csak be a levélszövetbe és fejt ki gyakorlatilag is értékelhető hatást.
A BIOLCHIM speciálisan lombtrágyázásra kifejlesztett Kálium
lombtrágyája a K-BOMBER igazi áttörést jelent a fenti probléma költségkímélő áthidalására.
A Kálium speciális karbonátos és citrátos formában van a
h
termékben ezért a Kálium a növény számára szinte teljes
mértékben felvehető formában van jelen!

56 %-os K2O tartalmával a K-BOMBER igazi kálium bomh
ba nincs hasonlóan magas Kálium koncentrációjú lombtrágya termék a piacon
a
K-BOMBER Nitrogén tartalma 0 % ami különösen előh
nyös a betakarítás előtti időszakban amikor a Nitrogén
kijuttatása a vegetatív irányú hatás és a tárolhatóságot
negatívan befolyásoló hatása miatt kerülendő.
Miért érdemes a terméket a technológiába iktatni:
kiváló ár/érték arány
h
csökkenti a tárolási veszteséget
h
intenzívebb szín
h
magasabb cukortartalom
h
fagytűrőképesség fokozása
h
TIPP:
Hajtatott sárgarépa színesedés fokozására próbálja ki a tervezett felszedés előtt 3-4 héttel 200gr/100 l dózisban! A kezelést ismételje meg 10 nap múlva!

További termékinformáció:
Kószó Lajos
20/9317 825
Biolchim Hungary Kft.

TRINÁT
FESTÉKCENTRUM

Nyitva tartás:
H-P : 700-1700-ig (ebédidő nincs!)
Szo: 700-1200-ig
TOMPA, Szabadföld u. 26.
(A határátkelőtől visszább 400 m-re)

Telefon: 77/451-296

PIACKUTATÁST végeztettünk! TOMPA és környéke egyik legolcsóbb festékboltja vagyunk!

Ú
J

Trinát magasfényű zománc fehér
Trinát alapozó fehér

5/1 5795 Ft

Trinat korróziógátló alapozó színesek

1/1 1615 Ft

Trinat mestertapasz

Touareg
Szabadföldi 6-os, „szőke” saláta, jól sűríthető, nevéhez méltóan jól
tolerálja a meleg időjárást, a siker kulcsa a nyári termesztésben.

A
K
C
I
Ó
I
N
K

Polisztirol ragasztó és glettelő
(THERMOTEK)

2,5 kg 3870 Ft
25/1 1695 Ft

Héra Prémium és Platinum egyrétegű 5/1 3595 Ft
falfesték (100m2) pasztel színek
Héra belső falfesték
szuperfehér Plusz

16/1 3995 Ft

Start beltéri falfesték

14/1 2295 Ft

Diszperzit mennyezeti és
belső falfesték

14/1 2895 Ft

Külső homlokzat festék

23/1 5995 Ft

Fagyálló járólap ragasztó

25/1

995 Ft

Flexibilis ragasztó (padlófűtéshez is) 20/1 1695 Ft
Falfelület mélyalapozó nemesvakolat alá (90 m2)
Mélyalapozó falfelület(tömény)
Mészfesték teddyzhető

Ellenállóság:
Bl: 1-26, APH, LMV

5/1 6795 Ft

Boróka vizes lazúrok (teljes skála)
Cell kolor (s. barna)

16/1 6350 Ft
5/1 1595 Ft
14/1 2195 Ft
0,75 l 1295 Ft
1/1

995 Ft

Alkyton (közvetlenül a rozsdára) 0,75 l
kovácsoltvas festék
Rozsdamaró

1/1

2450 Ft
375 Ft

Vastag kültéri lazúrok (össz. szín)

5/1 10250 Ft

Lenolaj

5/1

2195 Ft

Lakkbenzin hígító

1/1

350 Ft

Purhab (téli-nyári)

750 ml

995 Ft

Akril tömítő kül- és beltéri

310 ml

295 Ft

Rigipsz Super fehér

25/1

Drivit háló (50 m2)
Díszlécek (2 m)

2495 Ft
4995 Ft

130 Ft - 650 Ft-ig max.

Rozetták (kicsi, közepes, nagy) AKCIÓ
állmennyezet lapokkal együtt!!
Bordűrök (tapétacsík 150 fajta AKCIÓ színes
választék ragasztóval!!!
Külső szigetelő rendszere! Poli-Farbe magyar
nagydíjat nyert festék és hőszigetelő rendszer
teljes palettája megrendelhető a legkedvezőbb
áron! (Boltban olcsóbb, mint a gyárban)
Festőszerszámok, ecsetek, hengerek, takarófóliák,
burkolószerszámok, anyagok LEGOLCSÓBBAN!!
Továbbá kaphatók TILATEX, JUPOL, CAPAROL,
stb. belső falfestékek és lábazatfestékek!

Szaktanácsot adunk a helyszínen és telefonon is! (akár a festés helyszínén is)

Folyamatosan bővülő fajtakínálatunkról érdeklődjön szakembereinktől:
Benák Péter (30/297-77-37)
Monsanto Hungária Vetőmag Kft.
1238 Budapest, Majori út
www.seminis.hu

FIGYELEM!
Létrák, lakkállványok,
bakok, festőszerszámok,
Ha lehetőségük van, házhoz szállítunk! (helyszínre szállítjuk a megrendelt terméket)
teljes palettája.
A kimaradt festékeket tudjuk másra cserélni! (a visszahozott termék árát levásárolhatja) Festőket várom új céges
ajándékpólókkal!
Ebédidőben is kiszolgáljuk Önt! (Nem kell 12-13 óra között várakozni)
Telefonon is tájékoztatjuk árainkról! (nem csak az üzletben)

Színkeverés kül-, beltérben ill. járművekhez azonnal (Megvárható)! Nagyobb tétel esetén további kedvezmény!

Bármely szaktanácsadással kapcsolatban hívjanak! Farkas Tibor festőmester Telefon: 06-30/9381-306

6. oldal

Eltérések - különbségek
A kertészeti növényvédelem aktuális eszközei a Cheminova Mo. Kft termékei közül.

Szárfonálférgek.

Drótférgek.

Mocskospajor.

Gyümölcsmolyok.

Aknázók.

Atkák. Stb., stb., stb.

A II. kategóriás Danadim Progress nemcsak okirat szerint véd ezen kártevők ellen. A legstabilabb dimetoát hatóanyagú készítmény.

Warrant 200 SL
fejlesztett formulációjú felszívódó imidakloprid
hatóanyagú rovarölő szer: burgonyában,
paprikában, paradicsomban, uborkában

Hidokultúrában is, hosszan, biztonsággal.
Kezeletlen.

Kezelt a 35. napon.

Fél óra után már nem mozognak.

Mycrobor DF

Panda 16 %

18 % bór

1,6 kg/l fajsúlyú,
komplex kalcium
lombtrágya.

mikrogranulátum
Klorid szennyezés nélkül!
Hogy ilyen ne legyen!

Vízfolyékony!

Pyranica

Egyformát, egyszerre,
csík és folt nélkül, 100
tonnát hektáronként az

Az atkák tojásától a
kifejlett alakig,

HOSSZAN!

Amalgerollal!

Kormányos Ferenc
Nv. szakmérnök
Cheminova Mo. Kft.
Tel.: 20/9 438 695

Levéltetvek és tripszek ellen is!

2009.04.18.

2009.04.18.

Tápanyag ellátás, de hogyan? - folytatása
Ezen megállapítás után Wuxal kalcium 0,3% permetben,
heti két alkalommal, talajon keresztül Calcium-nitrát
1 dkg/m2, s a tápanyagban pedig Rosasol 17-9-29
+ 1% MgO-dal úgymond csodát lehetett tenni. A Wuxal
kalcium után 2 nappal a termelő felhívott, hogy lehetségese, hogy már a kezelés hatását látja, mert a saláta nem
lógatja a levelét. Megnyugtattam, hogy igen. De beszéljenek a képek, dátumokkal.
A másik esetben már nem zárult happyenddel a történet,
habár itt is tápanyag-utánpótlással, annak hiányával indult.
Ránézésre tényleg az, csak az ok más, melyet a tünetet
mutató saláta kiemelésével lehetett megállapítani egyértelműen. A tápanyag felvétel zavarában a fonálférgek a ludasok. A szemléltetés kedvéért az egyik tápkockát szinte lemosva meglepő darabszámú gubacsot lehet felfedezni. Salátában állományban megoldást nem tudunk már javasolni.
Megoldás megelőző fonálféreg irtás lett volna. Az ilyen mértékben megtámadott növény sokkal hosszabb idő alatt sem
lesz megfelelő, eladható áru. Mindkét eset szomorú tapasztalata, hogy csak az vállalkozzon termelésre, aki annak
szakmai és anyagi részét is vállalni tudja. Inkább kisebb területen, de intenzíven, minden szükségest megadva termeljünk, mint hogy nagyobb felületen, nem odaérve, vagy anyagi lehetőségek hiányában elhanyagolva termeljünk. Bízhatunk a szerencsében de az csak ritkán szegődik mellénk, s
felkészülten tudunk csak biztosan értéket előállítani.

fonálféreggel fertőzött saláta

és annak gyökerén a ciszták

Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök)
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

