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Két nyílt levél, két válasz!
Az előző Homoki Gazda újságban megjelent írásoknak soha
nem látott visszhangja volt, és van napjainkban is. Nem a
hullámokat akarom tovább gerjeszteni, de kértem a Mórakert
közgyűlésre és küldöttgyűlésre hozzászólási lehetőséggel
meghívót érintettség jogcímén. Természetesen ezt nem
kaptam meg, s nagy nyilvánosság előtt személyi támadással s
egyebekkel vádoltak. Nem akarják megérteni, hogy erről szó
sincs, engem rohadtul nem érdekel, hogy ki melyik szövetkezetnek, kft-nek, egyebeknek a vezetője, csak vannak kérdések melyre az emberek jogosan várnak választ. A két
válaszlevél nem válaszolta meg a feltett kérdések nagy részét,
de talán érdemes lenne tiszta vizet önteni a pohárba. S
közben egy pár érdekes emberi megnyilvánulást tapasztaltam.
A közeli barátaim nagy része a feleségemmel értett egyet,
azaz azzal, hogy bizonyos emberek, s körök haragját fogom
kihívni magam ellen, s akár koholt vádakkal is meg fognak
támadni. Volt aki megkérdezte, hogy Che Guevara harcot
akarok-e vívni. Nagyon sok ismeretlen ember megkeresett
személyesen, telefonon, s gratulált, hogy végre valaki le merte
írni. Számomra mégis az a leg megdöbbentőbb, hogy
Mórahalom polgármesteri hivatalában volt aki nem mert
visszaköszönni. Uram isten, hova jutottunk. Végül is nem baj,
legközelebb nem kell köszönnöm annak az illetőnek. A baj
csak annyi, hogy el fogom felejteni, s valószínűleg megint
fölöslegesen fogok neki köszönni. Innen üzenem, ennyire
azért nem rossz a helyzet, ennyire nem kell félteni az állását.
(A cikkek előtt köszönő viszonyban voltunk). A legtöbb ember
reakciójára pedig illik az a George Orwell idézet, hogy: Az
egyetemes hazugság korában az igazság kimondása forradalmi tett. Ezért a sok gratuláció, biztatás, melyet köszönök,
de nem ezért csinálom.

A Mórakert válaszához továbbra sincs hozzáfűzni valóm.
Mindössze felháborít az a cinizmus amivel sok száz termelőt
és még több újságolvasót megpróbáltak elkápráztatni. Talán
annyi, hogy az Ő stílusukban válaszoljak, én is megfogadom
Rácz Józsefet ingatlanügynöknek, ha már 15 millióért Szeged
egyik legdrágább helyén lakást tud venni. Minden egyes ilyen
lakáshoz 5 millió jutalékot ajánlok fel, ha már 15 millióért veszi.
A Mórakert beszállítói pedig egyénileg fognak minden egyes
beszállítással külön-külön egyénileg szavazni.

„

Polgármester úr válaszlevelében levezeti, hogy
Homoki Gazda

2009 május

1. Mórahalom város Önkormányzata a Mórakert Szövetkezetnek 50 millió forint tagi kölcsönt nyújtott a nehéz
helyzetére való tekintettel. További 200 millió forintért
üzletrészt vásároltunk a Mórakert Szövetkezettől a
PH Centrum Kft-ben.
2. Az Ön által kiszámított, a város által nyújtott egy
lakosra jutó tagi kölcsön mértéke, valójában mintegy
8300 forint.

„

Ügyes csúsztatás, hisz tényleg igaz ha az 50 milliót osszuk el
6020-szal, Mórahalom lakosainak számával, akkor tényleg
8300 forint jön ki, de ha az 500 milliót akkor 83056 Ft, s én
nem a tagi kölcsönre kérdeztem rá, hanem a Mórakertnek
nyújtott kölcsönre és hitelgarancia vállalásra. S, hogy nem a
levegőbe beszéltem arra itt van két idézet Nógrádi Zoltán
polgármester úr és térségünk országgyűlési képviselője
írásban megjelent nyilatkozataiból:

Burgonya gyomirtás 2009-ben
– kímélje pénztárcáját!
A burgonyatermesztés meghatározó, egész tenyészidőre
szóló technológiai eleme a gyomirtás. A speciális bakhátas
művelés nem teszi lehetővé a későbbi mechanikai (gépi)
beavatkozásokat, ezért a gyommentességet hosszú távon
biztosító herbicidek használata elengedhetetlen. A fontosabb
gyomnövények (fehér libatop, disznóparéj, keserűfű-félék)
mellett országosan egyre gyorsabban terjed a humán-egészségügyi szempontból is hírhedtté vált parlagfű. Az egyszikű
gyomnövények közül a kakaslábfű és a muhar-fajok a legjelentősebbek a burgonyában. Ezen fajok kártételének korai
megakadályozása, a burgonya gyors kezdeti fejlődésének
elősegítése elengedhetetlen feladat. Az ideális megoldás a
preemergens gyomirtás.
Erre a célra a Makhteshim-Agan a 2008 évben már bizonyított
új termékét a Mistral nevű készítményt ajánlja. A Mistral
hatóanyaga, a metribuzin jól ismert és régóta közkedvelt a
burgonyatermesztők körében. Most ugyanazon hatóanyag
kedvezőbb áron elérhető a gazdák számára. Triazinok családjába tartozó hatóanyaga a gyomnövények levelén és
gyökerén át egyaránt képes felszívódni, talajon keresztüli
tartamhatással rendelkezik. Felhasználása a szekunder
bakhátak kialakítása után, a burgonya kelése előtt (preemergensen) javasolt. Dózisa a talaj kötöttségétől illetve szervesanyag-tartalmától függően 0,8-1,2 kg/ha (laza talajon, 1%
feletti szervesanyag-tartalom esetében az alacsonyabb dózist
kell használni). Kelés előtt kijuttatva a megfelelő hatás
kifejtéséhez a kezeléstől számított 2 héten belül 15-20 mm

bemosó csapadékra van szükség. Ha a gyomirtással megkésünk, vagy a gyomviszonyok lehetővé teszik a posztemergens gyomirtást, a Mistral alkalmazható a burgonya
kelése után is 0,5 kg/ha dózisban, a burgonya 5-10 cm-es
hajtáshosszáig. Állománykezelés esetén a hatás feltétele a
kezelés utáni 6-8 órás csapadékmentes idő.
A készítmény formulációja könnyen kezelhető granulátum
(WG). Hatásspektruma széles, jól írtja a disznóparéj- és
keserűfű fajokat, a parlagfű, vadrepce, repcsényretek, betyárkóró, csattanó maszlag, libatop, kövér porcsin, kamilla, tyúkhúr fajokat és az árvakelésű napraforgót. Egyszikű gyomnövények ellen kombinálni szükséges. A burgonya kelése
előtt kijuttatva pl. Pendigan 330 EC 4,0-5,0 l/ha dózisával.
Állománykezelés esetén az Agil 100 EC használható az
egyszikű gyomnövények irtására.
Lukács Domonkos
Makhteshim Agan Hungary Zrt.
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Regisztrációs szám: 2.2.4/1616/2003.
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2008.10.31.

Félmilliárdos segítség a Mórakert TÉSZ-nek
Mórahalom - Ötszázmillió forintos segítséget nyújt Mórahalom önkormányzata a Mórakert Termelői Értékesítő
Szövetkezetnek, hogy az a gazdasági válság ellenére is
meg tudja tartani a munkahelyeket.
Nógrádi Zoltán polgármester szerint nincs más lehetőség
arra, hogy megvédjék a mezőgazdasági termelőket és a
hozzájuk kapcsolódó vállalkozásokat.
250 millió forint gyorshitelt már kifizettek a TÉSZ-nek, a
másik 250 millióért az önkormányzat készfizető kezességet vállal arra vonatkozóan, hogy a szövetkezet fizet a
beszállítóinak. A félmilliárd forint a város ipari parkjában
eladott telkekből származik.
HVG

2008/47.szám

2008.11.22.

Hálótlan feladat
Nevezetesen az évi 8-9 milliárd forint árbevételű Mórakert
Szövetkezet, utóbbi a város képviselő-testületének egyhangú határozata alapján a jegybanki alapkamaton 250
millió forint hitelt vehet igénybe egyéves időtartamra, amit
működési költségekre, a felvásárolt áruk értékének időbeni
kifizetésére fordíthat, 250 millió forint erejéig pedig az önkormányzat kezességet vállal az agrárközösség ügyleteinek forgóeszközhiteleire.

„

Eddig a két idézet. Mindenki maga döntse el, hogy melyik
Nógrádi nyilatkozatot tekinti hitelesnek. Engem a történetben
az zavar, hogy politikusként mindig azt a kártyát húzzuk elő
ami pillanatnyilag a legelőnyösebb. Máshol ezt
hamiskártyásnak hívják.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

Megoldás a fonálférgek és a kelő gyomok ellen.

Ipam bedolgozás
Bedolgozás költsége:
Ásógép plusz rotátor
Csak rotátorral
50 l Ipam ára (0,1-0,2 l/m2)

27 Ft/m2
17 Ft/m2
27900 Ft.

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

Érdeklődni a 62/580-318-as telefonszámon.

2. oldal

Zöldségnövényeink aktuális növényvédelme
Zöldségnövényeink aktuális növényvédelme
A szélsőségesen meleg, száraz időjárás igen kedvező feltételeket teremt a rovarkártevők számára. Nagyszámú és erőteljes
rajzás figyelhető meg, szinte minden növénykultúrában.
Ilyen erős rovarinváziós évben nem kis feladat, a levéltetvek,
liszteskék, atkák, tripszek és aknázórovarok támadásával
szemben felvenni a harcot. Nemcsak szívogatásuk, közvetlen
kártételük veszélyes, de ennél súlyosabb gondot okoz vírusátvivő szerepük. A Syngenta széles választékából az Actara,
a Chess és a Vertimec egyesíti magában mindazt, amire a
termesztőnek a fent említett, nehezen írtható kártevők ellen
éppen szüksége van.
Mind a három felszívódó, szisztémikus a levél fonákon is
ható, hosszú hatástartamú specifikus hatású rovarölőszer.
Utoléri a rejtett életmódot élő kártevőt még akkor is, ha tartózkodási helyére nem jutott permetcsepp. A hasznos paraziták jelentős részét, az Encarsiát, poszméheket kímélik, ezért
ideális partnerek a biológiai védelem kiegészítésére.
Hatásuk tartós, ezért a szokásosnál kevesebb permetezéssel növényeink kártétel- és vírusmentesek maradnak.
Actara - célzottan a szívókártevők ellen!
Az Actara kiemelkedő hatással bír levéltetvek és liszteskék
ellen, de kordában tartja a tripszeket és aknázó rovarokat is.
Az Actara érintő- és gyomorméregként hat. Az azonnali taglózó hatás közvetlen a permetezés után, kontakt módon
jelentkezik. Ezután még 3-4 hétig, mint gyomorméreg öli meg
a szívogató rovart.
A védelmet Actarával kezdjük levéltetvek és liszteskék ellen. A
nyugat-európai országokhoz hasonlóan már nálunk is engedélyezett beöntözéses és bemártásos technológiában történő
felhasználásra is, paprika, paradicsom, uborka és káposztafélékben, ami kiváló startot biztosít a növények számára.
Palántáinkat 0,1-0,2 %-os töménységű Actara oldatba mártva
vagy azzal beöntözve, hosszantartó védelmben részesíthetjük
levéltetvek és földibolhák ellen.
A védelmi szezon elején 3-4 hetes intervallummal 2-3 kezelés
javasolt. Ezután levéltetvek és liszteske ellen váltsunk
Chessre, illetve Vertimecre. Közvetlen permetezés után, már
csak 1-2 napig veszélyezteti az Encarisiát, a ragadozó
poloskát és a poszméheket, de jobb ha Actarával a hasznos
szervezetek betelepítése előtt permetezünk.
A levéltetvek és liszteske elleni védelmet az Actara blokk
után bízzuk a Chess-re!
A Chess pimetrozin hatóanyagának hatásmódja egyedülálló.
Ez a legjobb „fogyókúrás” rovarölőszer, ugyanis táplálkozásgátló. A kezelt rovar nem szívogat tovább, „éhség sztrájkba”
kezd és „éhenhalva” elpusztul. Hatástartama 3 hét. Az
Encarsiára és beporzó méhekre tökéletesen veszélytelen,
ezért a biológiai védelem alig nélkülözhető kiegészítője.
A Vertimec abamectin hatóanyagát a természettől lestük
el. Ez nem más, mint a Streptomyces gomba fermentációs
terméke. Hatásmódja szintén újszerű. A rovar megbénul, képtelen mozogni és táplálkozni, majd 2-3 nap alatt elpusztul. A
Vertimec az atkák mellett teljes védelmet nyújt tripszek és
aknázómolyok ellen is.
A permetezést követően nagyon gyorsan - 4 órán belül - a növénybe szívódik és tartós belső depót képez. Ennek köszönhető hosszú, 4 hetes hatástartama. Érintő, kontakt hatása
jelentéktelen, mindössze 2-3 óra. Ez a hasznos szervezetek
kímélése szempontjából különösen előnyös.
Érdemes megszívlelni!
- A Vertimec tripsz elleni hatását egy féldózisú Karate kombináció jelentősen fokozza, főleg ha már jelentős számú tripsz
károsít. A Karate a permetezés pillanatában aktív mozgásra
készteti a tripszeket – kiűzi rejtekükből, azonnal érintkeznek
a permettel - így a Vertimec hatása gyorsabban érvényesül.
- Mindig megelőző módon védekezzünk, soha ne várjuk meg
egy kártevő felszaporodását!
- A pillanatnyi rovarhelyzetről tájékoztató, srága-kék fogólapok,
pl. Csalomon SZIN b kihelyezése többszörösen megtérül.
A meleg, párás időjárási körülmények erőteljes gyapottokbagolylepke rajzást és ebből következő erőteljes kártételt fog
eredményezni. Megelőzésére kiválóan alkalmas a Karate

Levéltetű

Gyapottok kártétele paprikán

Tripsz kártétele paprikán

Fitoftóra burgonyán

Lisztharmat paprika levelén

Uborka lisztharmat

Zeon, amely a mikrokapszulázott formulációjának köszönhetően hosszabb hatástartamot biztosít, mint a hagyományos
piretroid készítmények. A Karate Zeon mellett a lárvák elpusztítására használhatjuk a Match 050 EC készítményt is, amely
fajspecifikussága révén kíméli a hasznos ragadozó rovarokat,
viszont kíméletlen a kártevő hernyókkal szemben.
Az erős rovarinvázión túl a szorványosan hulló csapadék, illetve az ingadozó hőmérsékleti viszonyok erős hajnali páralecsapódásokat okoz, ami igen sok kórokozónak kedvez. Közülük
az egyik legveszélyesebb a burgonyaféléket fenyegető fitoftóra. Ellene Ridomil Gold MZ-vel, illetve a rezes kombinációjú Ridomil Gold Plus-al védekezhetünk, ami a baktériumos
betegségek ellen is hatékony.
A hajtatott paprikát illetve paradicsomot elsősorban a lisztharmat, szürkerothadás, fitoftóra, alternária károsíthatja.
Ezen felül paradicsomban a szeptória illetve a kladospórium
is megjelenhet, paprikában pedig a kolletotrihumos bogyófoltosság fertőzheti az állományt.
A szabadföldi zöldségfélék is jelentős kártételnek vannak
kitéve. A káposztaféléket leginkább a peronoszpóra, lisztharmat, alternária valamint a fóma fertőzheti meg. A peronoszpóra a vegetáció egész ideje alatt megjelenhet, igen
jelentős kártételt idézve elő. A kórokozó a palánták pusztulását
éppúgy okozhatja, mint az idősödő káposztafejek tárolási
rothadását.
A gyökérzöldségek növényvédelmét nehezíti az utóbbi évek
szerviszavonásai is, emiatt igen kevés megoldás áll rendelkezésre a súlyos fertőzéseket okozó lisztharmat, szeptória,
alternária, a rozsda valamint a peronoszpóra károsításának
kivédésére. A spárga és a póréhagyma növényvédelme talán
a fent említett kultúráknál is nehezebb, hiszen itt még
kevesebb lehetőségünk van a rozsda, alternária valamint a
szürkepenész fertőzésének megakadályozására.
A fent említett betegségek hatékony kivédésére fejlesztette ki a
Syngenta legújabb innovatív termékújdonságát, az AMISTAR
TOP-ot, amely a már jól ismert és hatékonyságát évről-évre

bizonyító Amistar gombaölőszercsalád legújabb tagja.

Miben rejlik az Amistar Top egyedülálló
hatékonysága?
Az AMISTAR TOP két hatásmechanizmusban eltérő, egymás
hatékonyságát felerősítő, igen markáns gombaölő hatással
rendelkező, felszívódó hatóanyag gyári kombinációját tartalmazza.
Az AMISTAR TOP 200 g/l Azoxistrobin-t és 125 g/l difenokonazol-t tartalmaz.
Az azoxistrobin már régóta meghatározó jelentőségű a zöldségfélék védelmében.
A difenokonazol eddig csak a gyümölcstermesztők körében
jelentette a megbízható védelmet, azonban a legújabb kutatási
eredményeknek köszönhetően bizonyítottan a zöldségfélék
betegségei ellen is igen hatékony, amelyet számos hazai és
külföldi kísérlet már messzemenőleg igazolt.

Két egymástól eltérő hatásmechanizmusú
hatóanyag egyedülálló kombinációja!
Az azoxistrobin gátolja a gombák légzését, ezáltal megszakítva a kórokozó energiafolyamatait és a spórák csírázását. A
difenokonazol megakadályozza a gombafonalak kialakulását,
ezzel blokkolva a kórokozó bejutását a növénybe és a fertőzés
létrejöttét. A difenokonazol egyedülálló kuratív (gyógyító) hatással is rendelkezik, egy olyan hatóanyag amellyel a zöldségféléket károsító gombák eddig még nem találkoztak. Mindkét
hatóanyag rendelkezik kontakt, transzlamináris és levélszisztemikus hatással, így a növény minden részébe eljutva teljeskörű és hosszantartó védelmet biztosítanak.
Forrai Ákos
Syngenta Kft

3. oldal

Kánikulára készülve
A meteorológiai előrejelzések 30-36 fok közötti hőmérsékleteket jeleznek, s ehhez amennyire lehetséges a növényeinket
is fel kellene készíteni.
Zárt termesztő berendezésekben lévő kultúráknál a fólia,
üvegház árnyékolásból történő festése, esetleg árnyékoló
hálóval történő takarása elengedhetetlen. Egy jó festés 4-5
fokkal is képes alacsonyabban tartani a hőmérsékletet.
A növények termékenyülését a mindenkori hőmérséklet
alapvetően befolyásolja. 33 oC fölött a növények növekedése
leáll, 38 oC fölött pedig a termékenyülés elmarad. A pollen a
pollentömlő fejlesztés közben beszárad, nem éri el a
magkezdeményt.
A magkezdemények száma, és az általuk termelt hormon
dönti el a termések méretét. Szinte mindenki találkozott már
kabátgomb nagyságú paprikával, melyben szétvágás után
egy-két maggal találkozhatott, míg egy ugyanakkor kötött, de
kifejlett paprikában több száz mag található. A többi növénynél
is így van, de a paprika példája a legszemléletesebb.
Amennyiben az árnyékolás, festés nem elégséges, akkor kell,
hogy a növényeket nap közben többször is 1-2 percre
elindítva a fölső alacsony intenzitású párásítot lehűtsük az
állományt. Éppen csak benedvesítve vékonyan a növényeink
felszínét a víz párolgása során nagy mennyiségű hőt von el a
környezetéből s ezáltal több oC fokkal is képes a termesztő
berendezés hőmérsékletét csökkenteni.
A párásítást napos időben 9 órakor már célszerű elkezdeni, s
óránként 1-2 percre elindítva délután 17-ig folytatni. Ahhoz,
hogy ezt meg tudjuk valósítani ahhoz mindenképpen célszerű
beszerelni egy autómatát, hiszen tudjuk magunkról, hogy nem
fogunk minden nap, minden órájában odaérni, a
termékenyülés elmaradására pedig elég két óra is.
A hőmérséklet csökkentésén túl a tápanyagokkal is részben
befolyásolhatjuk a megtermékenyülést és a jobb stresz tűrést.
A megtermékenyülés elősegítésére szükség lehet egy magas,
könnyen felvehető foszfor újbóli kijuttatására (starter
műtrágyák) és valamilyen magasabb bór tartalmú
lombtrágyára. A hőmérsékleti stresz elviselésére a növények
kalcium szintjét érdemes emelni. A talajban lévő könnyen
felvehető kalcium és 25 oC felett a lombtrágyázással kijuttatott
plusz kalcium együttesen képes a kalcium hiányt
megakadályozni, s a stresz tűrést javítani. A talajba, talajra
kijuttatott vízben oldódó kalcium nitrát és a lombtrágyaként
alkalmazott Fosfitex Ca vagy Fosfitex Ca/B a problémát képes
orvosolni.
A magas hőmérséklet miatt sűrűbben és nagyobb adagokkal
kell öntöznünk, s a fokozott öntözés, fokozott tápanyag
kimosódással járhat. Minden képen próbáljuk elkerülni a

túlöntözést, hiszen nem csak a feleslegesen kijuttatott víz
kerül sokba, hanem az általa kimosott tápanyag még többe.
Túlöntözés esetén a nitrogén, a kalcium és a magnézium
kimosódására kell elsősorban számítanunk, mely halványabb
növényállományban mutatkozik meg. Egy-egy tápanyag
hiányára is sor kerülhet, ha valamely tápelem már eleve
kisebb mennyiségben volt jelen, vagy pótlására nem
fektettünk kellő figyelmet. A Horinka Tamás-KnipfRóbert:
Zöldségnövények hiánybetegségei... című könyvben
megtalálható 307 színes kép megkönnyíti a hiánytünetek
felismerését. A könyv ára pedig egy komplex 25 kg-os
műtrágyának az egy harmadába kerül. Valószínűleg ettől
kezdve érdemes lenne többet tanulmányoznia könyvet.
Szabadföldön jelenleg folyik a gyökérzöldségek újbóli vetése.
Csak az vállalkozzon erre, aki a talaját naponta többször is be
tudja nedvesíteni. Nem elsősorban a víz pótlása miatt, hanem
azért, mert a csírázó, éppen csak kibujt növénykét a talaj
felszínének 70 oC-ra is felmelegedő homokja abban a
pillanatban elégeti. Akkor, ha mi magunk nem tudunk a
területünkön mezítláb végigmenni, mert süti a talpunkat, akkor
gondoljunk bele, hogy az a kis éppen kibújt növényke, aki
még árnyékba se tud húzódni, az hogy érezheti magát.
Korokozók közül elsősorban az alternária, a szeptória és a
lisztharmat az melynek a meleg időjárás kedvez. Az elsők
ellen a mancocebes készítmények, Dithane, Vondozeb és
azok a kombinációk hatásosak melyekben ezek találhatók.
Lisztharmat ellen a kén és kén pótlok eredményesek.
Amennyiben sikerült növényeink közérzetét az árnyékolással,
a gyakori párásítással javítani, akkor is számítani kell még a
különböző rovarkártevőkre. A tripszek az idei évben több
helyen is igen komoly károkat okoztak már, s további
kártételük is jelentős lesz, hiszen csak drágán és sokszor nem
kellő hatékonysággal tudunk ellenük védekezni.
Fontos, hogy ha védekezünk ellenük, akkor 5-7 nap múlva
ismételjük meg, mert egyedszámukat csak ebben az esetben
sikerül jelentősen csökkenteni, mivel a talajban bábozódó
egyedek 5-7 nap múlva kelnek ki, s az akkor megismételt
védekezéssel megelőzhetjük a szaporodásukat.
A száraz meleg kedvez az atkák tömeges elszaporodásának is. Amennyiben naponta
többször is párásítunk, úgy az
atkák számára már nem kedvezőek a feltételek, s a melegben fellépő lisztharmat elleni védekezésre használt kén készítmények (Microthiol Speciál,

Csökkenő műtrágya árak!
A tavalyi év drasztikus áremelkedése után a piac lereagálta az akkor kialakult túlzott árakat,
mégpedig hasonlóan drasztikusan. A világon 30 %-kal csökkent a műtrágyák iránti kereslet, míg
Magyarországon 40%-kal. Az igen gyenge felvásárlási árak pedig ezt a csökkenést még jobban
elősegítették. A gond ezzel csak annyi, hogy kevesebb tápanyaggal, kevesebb termést tudunk
majd előállítani, s aszály ide, vagy oda a terület tápanyag ellátása erősen befolyásolja növényeink
hozamát. Néhány példa képekben a Gabona Kutató műtrágyázási tartam kísérletéből:
5 t/ha

6,3 t/ha

Calcium-nitrát 100%-ban vízoldható
Kálium-nitrát 100%-ban vízoldható
Rosafert 12-12-17+2Mg+Me
Rosafert 15-5-20+2Mg+Me
Rosafer 12-6-18+3Mg
Rosafert 9-7-14+3Mg+22%SO3
Rosafert 4-14-22 (28)
Rosafert 15-15-15

7,7 t/ha

20/1 portugál
25/1 dán
50/1 belga
50/1 belga
50/1 belga
50/1 belga
50/1 belga
50/1 belga
Mórahalom
V. kerület 85.
Tel.: 62/ 580-318

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

3.800 Ft/zsák
8.700 Ft/zsák
12.350 Ft/zsák
12.958 Ft/zsák
10.874 Ft/zsák
9.272 Ft/zsák
14.520 Ft/zsák
10.119 Ft/zsák
Kistelek
Petőfi u. 32-2.
Tel.: 62/ 257-879

Microkén, Thiovit) is jelentősen csökkenti létszámukat.
Amennyiben a két módszert együtt alkalmazzuk, úgy várhatóan
nem kell sort keríteni a drága atkaölő szeres permetezésekre.
A gyapottok moly már úgymond a kertek alatt ólálkodik.
Tömeges megjelenése bár mikor bekövetkezhet, s
amennyiben délről az aszály miatt felvándorló lepkék
megerősítik az itteni populációt, úgy akár a 2003-as
emlékezetes évre is számíthatunk. A lepkék ellen
bármely rovarölő készítménnyel védekezhetünk, ha
találkozik vele, akkor hatásosan irtja, a tojások és
lárvák ellen azonban hatásosan csak a kitinszintézis
gátló készítményekkel védekezhetünk.

Ilyen a Match, Nomolt, Rimon. Hatékonyan egy piretroid és
egy kitinszintézis gátló együttes alkalmazásával tudunk
védekezni. A kitinszintézis gátlók ugyan hosszú
hatástartalmúak, de mivel kontakt anyagok, ezért a
permetezéssel az újabb és újabb növekményt újra kell védeni.
Zöldségnövényekben a gyapottok moly ellen a Dipel mint
baktérium készítmény is bevethető.
Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási mérnök)

4. oldal

Rosafert termékcsalád, igazi sikertörténet!
2005 március 01-től van a magyar piacon a belga ROSIER
S.A. első granulált műtrágyája, a 12-12-17+2Mg+Me-es kék
színű műtrágyája. Az évek során a paletta 7 féle összetételre
bővült, s a legkülönbözőbb növények igényeit is jól ki tudja
elégíteni. A magyar fogyasztók mégis az első terméket veszik
a legnagyobb mértékben.

Rosafert 12-12-17 + 2 Mg + Me

deti jó foszforellátás a növény teljes életére kifejti jótékony
hatását. Vízoldhatósága révén csak a szezon indításra és
biztosít tápanyagokat a növényeink részére. A hagyományos
szuperfoszfátban lévő tápanyagnak pedig csak az egy harmada hasznosul maximum a kijuttatás évében.

Rosafert 12-6-18 + 3 Mg + 24,5 SO3
A legáltalánosabb összetételű műtrágya a maga 1:0,5:1,5-ös
N:P2O5:K2O összetételével. A káliumot szintén szulfátos formában tartalmazza, mely széleskörű alkalmazásának a feltétele. Általános tápanyag visszapótlásra alkalmas, amennyiben
növényünknek nincs valami külön igénye, úgy bátran alkalmazhatjuk. Saláta szabadföldi termesztésének például kiválóan alkalmas, de más növényeknél is bátran használhatjuk.
Magasnak számító (3%) magnézium tartalma a homok talajokon történő termesztésre teszi alkalmassá. A magnézium
a harmadik leggyorsabban kimosódó tápelem, így homokon
utánpótlására feltétlenül sort kell keríteni.

Általánosan használható, a káliumot szulfátos formában tartalmazza, a makró elemeken kívül 2% garantált magnéziummal
és mikroelemekkel dúsított egyenletes szemcseméretű
műtrágya. Összetétele a leg különbözőbb felhasználást teszi
lehetővé. Zöldségnövényeink általános tápanyag ellátására
bár mikor felhasználhatjuk, s mivel szulfátos, ezért a tenyészidőszak bármely szakaszában alap, vagy fejtrágyaként is
alkalmazhassuk. Belgiumban a burgonyát szinte csak ezzel
az összetétellel műtrágyázzák. Hatását folyamatosan, hőmérséklettől és víztől függően kb. két hónap alatt fejti ki.
Szemcséi kétszeri tökéletes átnedvesedés esetén szétesnek,
a növény számára felvehető formába kerülnek. Talaj felszínére történő szórás esetén nem kellő átnedvesedéskor visszaszáradhatnak, de újbóli öntözésre a tápanyagok újra feltáródnak. Gyökérzöldségekben is jól használható fejtrágya. A házi
kertben a cserepes virágok tápanyag pótlásától a gyepek, pázsitok folyamatos ellátásáig bár mely növénynél felhasználható. 1:1:1,4-es N:P2O5:K2O arány a növények nagy részének megfelelő összetétel. A növények speciálisabb tápanyag
igényeinek pontosabb kielégítésére a gyár számos egyéb
összetételt is kifejlesztett.

Nitrogénben és káliumban túlsúlyos granulált zöld színű műtrágya. Elsősorban a káposztafélék tápanyag utánpótlására
javasoljuk, de egyéb nagy nitrogén igényű növényeknek is.
Amennyiben pl. félérett szerves trágyát juttattunk ki a területre
akkor a terület fokozott nitrogén igénye miatt szintén ezt a
műtrágyát részesítsük előnybe. A káliumot szulfátos formában
tartalmazza, ezért a növény fejlettségének bármely
időpontjában ki lehet juttatni.

Rosafert 4-14-22 (28)

Rosafert 9-7-14 + 3 Mg + 22 SO3

A Rosafert termékcsalád alaptrágyája, szintén szulfátosan tartalmazza a káliumot. Így közvetlenül ültetés, vagy vetés előtti
műtrágyázásra is alkalmas. Foszforja könnyen oldódik vízben,
ezért a növények gyorsan, könnyen fel tudják venni. S a kez-

Alacsonyabb hatóanyag tartalmú, de 1:0,8:1,5 N:P2O5:K2O
összetételű magas magnézium tartalmú műtrágya, mely a káliumot szulfátos formában tartalmazza. Bármely növény általános tápanyag ellátásához felhasználható alap és fejtrágya.

Rosafert 15-5-20 + 2 Mg + Me

Rosafert 18-6-5 + 4 Mg + 20 SO3
Nitrogén túlsúlyos magnéziumban bővelkedő granulált
műtrágya. A sárgás klórózisos területek látványos gyors
bezöldülését érhetjük el vele, illetve az alaptrágyázott
területek tápanyag pótlására szolgáló műtrágya. A káliumot
szulfátos formában tartalmazza.

Rosafert 15-15-15
Rendkívül jó minőségű egyenletes hatóanyag tartalmú,
általánosan használt granulált műtrágya. A káliumot nem csak
szulfátos formában tartalmazza, így a klór érzékeny
növényeknek csak a vetést, ültetést megelőzően kb. 3 héttel
célszerű kijuttatni. A zeller és a spárga ugyanakkor részben
klórt is igénylő növények, így részükre alkalmas.
Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök)

A kalcium ellátás a minőség záloga
A kalcium elsősorban hídképző sajátságai miatt játszik meghatározó szerepet a növények életében: hiszen a makromolekulákon belül, és a makromolekulák között is úgynevezett hidakat képez, ezáltal befolyásolja különböző növényi építőanyagok (fehérjék, nukleinsavak) térbeli szerkezetét, valamint a
sejtfalak szilárdságát, amely a gyümölcshús szilárdágát is adja.
A kalcium ezen felül szabályozza a sejtfalak áteresztőképességét, mely révén segíti az egyéb makro- és mikroelemek
felvételét. Részt vesz továbbá a növény légzési folyamatainak
szabályozásában, így kalciummal rosszul ellátott növény intenzívebben lélegzik, vagyis asszimilátáit és energiáit nem a növekedéshez használja fel, amely szintén a korai öregedéshez, és
az idő előtti gyenge éréshez vezethet.

már felvétele nagyon lassú. A kalcium növényen belüli
újraelosztása, azaz átszállítása a jól ellátott szervtől a tápelem
hiányos szervekhez igen nehézkes. Pl. az almában sem egyenletes a kalcium eloszlása: a magház körüli réteg jobban ellátott
kalciummal, mint a héj alatti rétegek, ezért alakulnak ki a barna
keserű foltok elsősorban közvetlenül a gyümölcshús alatt. Mivel
az almának relatíve nagy a gyümölcsfelülete, illetve a gyümölcshéj is megfelelő áteresztő képességgel rendelkezik, nagy
jelentősége van a lombtrágyázással történő kalcium pótlásnak.

hőmérséklete.
Vagyis amikor a növényben megszűnik a vízmozgás a gyökértől
a levél felé, mert a légzőnyílások bezárnak, amik mozgása a
kalcium mozgását is irányítja a növényben.
Ilyenkor a levélen keresztüli kálcium pótlásra fokozottan
szükség van, a növényvédelmi permetezésekkel egy menetben!
De az sem mindegy, hogy a kalciumtartalmú lombtrágyák közül
melyik formulációt választjuk a kezelések hatékonyságát
illetően!

Wuxal® Kalcium
(v/v%) 16% Nitrogén, 24% Kalcium, 3% Magnézium + 1%
Mikroelemek (Cu*, Fe*, Mn*, Mo*, Zn*)
*Mikroelemek EDTA-val kelatizáltak.

A kálcium szállítás a növényekben
Talajaink a növények igényeihez általában elegendő mennyiségű kalciumot
tartalmaznak, bár az nem
biztos, hogy ez a készlet
felvehető és hasznosítható is a növény számára.
A kalciumion aktivitása a
gyökéren keresztüli felvétel során elmarad az egyéb Kalcium-hiány (sztipikesedés vagy
ionokétól (a K-, Mg- és keserűfoltosság) tünete almán
NH4-ionok a kalcium felvételénél konkurens elemekként jelentkeznek), így már a gyökérbe
jutásnál hátrányos helyzetbe kerül, amelyet a kedvezőtlen
vízellátottság még tovább ronthat. A kalcium-ionok szállítása
alapvetően a faszövetben – a xylemben- történik. Mivel a kalcium nehezen mozog a növényi nedvkeringésben, illetve kalcium-oxalátként le is kötődik a szállítórendszerben, nehezen jut
el megfelelő mennyiség a gyümölcshöz a tenyészidőszak során.
Szakirodalmi adatok szerint a gyümölcsökben a kalcium a
virágzás utáni 4-5 hétig épül be a gyümölcsbe, később viszont


ha a talaj hőmérsékleténél lényegesen magasabb a levegő

Kalcium hiány tünete paprikán és paradicsomon

A zöldségnövények esetében a lomb- és szárfejlődés ideje alatt
a kalcium ellátás szerepe fokozattan megnő! A kalcium
hiányában fellépő bogyófoltosság csak egyszerre gyökéren és
levélen keresztül is adagolt, komplex technológiával előzhető
meg! Amennyiben tápoldatozásra komplex műtrágyákat
használunk (pl. Agriplant® termékcsalád), az első kötésektől, de
legalább a szedések alatt hetente 2 alkalommal vízoldható
kalcium-nitrátot is kell kijutatni (pl. Kwizda kalcium-nitrát). (A
kalcium-nitrát kijuttatása külön menetben történjen!) Mivel a
zöldségnövények gyökéren keresztül nem képesek a kalciumot
felvenni ha a környezeti feltételek nem optimálisak, vagyis:

ha a levegő hőmérséklet 30 0C fok fölé emelkedik a fóliában,
vagy a szántóföldön

ha a talaj vagy a levegő hőmérséklete, (vagy mindkettő) 15 0C
fok alá csökken,

ha a levegő relatív páratartalma 100 %-ot megközelíti, vagy
ha éppen a 60% alá esik (légköri aszály)

Extra magas kalciumtartalmú szuszpenziós levéltrágya

Almástermésűek
keserűfoltosságának (sztipikesedés)

megelőzésére dió nagyságú gyümölcsmérettől 4-6-szor, 5-6
l/ha (0,5-1,6%) dózisban kijuttatva
Gyümölcsök tárolási minőségének javítására

4-6-szor a gyümölcsképződés kezdetétől 3-6-szor, 5-6 l/ha

(0,8-1,6%) dózisban
Zöldségfélék mészhiányos tüneteinek megelőzésére a

termésképzés kezdetétől 2-3-szor, 4-5 l/ha (0,1-1,5%)
dózisban
A kalcium-hiány okszerű és folyamatos gyökéren és levélen
keresztüli tápanyag utánpótlással megelőzhető, a mészhiány
okozta gyümölcs- és zöldség termés minőségi veszteség kiküszöbölhető, és a gyümölcsök tárolhatósága is nagymértékben
javítható!
További részletesebb információkért, kérjük forduljon
bizalommal a Magyar Kwizda szaktanácsadóihoz:
Antal Anikó tel.: 30/560 1224, Mathiasz Tivadar 30/982 0764.
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®

CORAGEN : új, egyedülállóan hatékony
rovarölő szer a burgonybogár ellen

Nevezéktan
Klorantraniliprol a molekula közönséges neve az ISO
szabályai szerint, a DPX-E2Y45 a termék kísérleti kódja – ez
használatos világszerte a molekula, illetve a termék
®
azonosítására. Rynaxypyr a molekula DuPont által regisztrált
és védett márkaneve. Coragen®, a termék neve, amely
Magyarországon forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyt kapott, ugyancsak a DuPont által regisztrált és
védett márkanév.
®
A burgonyabogár ellen a Rynaxypyr 20%-os (200 gramm/liter)
®
szuszpenzió koncentrátum formája, a Coragen mutat jó stabilitást a permetlében és alkalmas tankkeverék készítésére a
gyakorlatban gyakran használt más, hagyományos, a burgonya védelmére alkalmazott szerekkel.
®

A Coragen röviden

A tapasztalatok
Az európai kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a
Coragen® már alacsony dózisban is kiválóan irtja a burgonyabogár lárváit és az imágókat is,
egészen a kezelést követő harmadik hét végéig. A Coragen®
már 50 ml/ha adagban hatékonyabb, mint a piretroidok és
legalább olyan jó eredményt ad,
mint a neonikotinoid sztenderdek. A magasabb, 60 ml/ha
adagú Coragen® három hétnél
is hosszabban fejti ki hatását,
ami valóban egyedülálló. A kezeletlen területeken a burgonya
ennyi idő alatt gyakorlatilag
teljesen elvesztette a lombját.

Coragen (50 ml/ha)
Coragen (60-62,5 ml/ha)

95

Neonikotinoid (engedélyezett dózis)

90
85
80
75

2-3 nappal

5-7 nappal

14-15 nappal

21 nappal

a kezelés után

Coragen hatása L. decemlineata imágók ellen - 4 kísérlet átlaga,
Lengyelország (2007)

Hatékonyság imágók ellen (%)

2-3 nappal

7 nappal

14-15 nappal

21 nappal

100
90
80

Coragen 50 ml/ha

A rezisztencia ellen
A Coragen® új hatásmóddal rendelkezik, így hatékony a már
más molekulákkal szemben ellenálló burgonyabogárnépesség
ellen is. Ezért a széles körben elterjedt rezisztenciafolyamatokban a Coragen®-t rezisztenciatörő eszköznek is tekinthetjük. Éppen ezért ezt a terméket a permetezésekben szerrotációban kell majd használni, eltérő hatásmódú készítményekkel váltogatva.
Bassi A., Molnár I.,
Zielinski D., Savulescu I.,
Shulgan V., Denic I.,
Allin J. és Rison J.L.
(Du Pont Mezőgazdasági termékek)
Már kapható és, ha kérdése van a termékkel kapcsolatosan
hívja a 30 9 996 108 telefonszámon Hőgye Szabolcs Területi
képviselőt.
CORAGEN®: új, egyedülállóan hatékony rovarölő szer a burgonybogár ellen
A DuPont készítmények felhasználása előtt olvassa el és kövesse a
termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!
® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve
™ az E. I. du Pont de Nem

70
60
50

®

Kezeletlen

100

®

Európában, Magyarországon a Coragen javasolt dózisa burgonyában 50-60 ml/ha (ez 10-12 gramm hatóanyag hektáronként). Jellemzője az alacsony toxicitás, a megbízható
teljesítmény és a biztonságos használat a kultúrnövény szempontjából. A legjobb lombvédelem érdekében a tojáskelés
idején vagy a kártétel kezdeti tüneteinek megjelenésekor kell
használni.
Az említett alacsony toxicitása a hasznos élő szervezetekre
®
és például a méhekre nagyban megkülönbözteti a Coragen -t
a legtöbb piretroid és neonikotinoid rovarölő szertől,
alkalmazása ezért is könnyebb és biztonságosabb. A
®
Coragen használata után a gumókban nincs szermaradék a
betakarítás idején, ezért mondhatjuk, hogy nem jelent
veszélyt a fogyasztókra sem.

21 nappal a permetezés után

Coragen hatása L. decemlineata lárvák ellen - 19 kísérlet átlaga,
Lengyelország (2004-07)
Hatékonyság L1-L4 lárvák ellen (%)

®

Aklorantraniliprol (Coragen®, Rynaxypyr ) a DuPont új
rovarölőszer-molekulája, eddig ismeretlen hatásmóddal,
amely a burgonyabogár ellen kiváló hatékonyságot mutat és
esetében nincs keresztrezisztencia más rovarölő szerekkel.
A termék teljesítményét egész Európában vizsgálták, ennek
részeként Közép-, és Kelet-Európában is. Ebben a térségben
2004 és 2007 között a helyi burgonyatermesztési kutatóin®
tézetekkel közösen végeztek kísérleteket. A Coragen , a jó
hatékonyság mellett nagyon kedvező toxikológiai tulajdonságokkal is rendelkezik, minimális hatással a nem célszervezetekre. Mindezek olyan új burgonyabogár elleni eszközt adnak
a termelők kezébe, ami tökéletesen illeszthető az integrált termesztésbe és a reszisztencia kialakulását megelőző stratégiák, növényvédelmi megoldások közé.

Coragen (50 ml/ha)

Coragen (60-62,5 ml/ha)

tiametoxam (20 g/ha a.i.)

Ha kerek visszük, ha szögletes gurítjuk, avagy
egy feje tetejére állított ország!
Szösszenetek egy fordítva működő országból:
Adolf Hitler: Main Kampf (Harcom) című könyv magyar fordítójának újbóli kiadását 3 évi per lezárásaként megbüntették
és jogerősen elítélték. Példás büntetésben részesült. 50 ezer
forint pénzbüntetésben a szerzői jogok megsértése miatt.
Azaz nem egyeztetett Hitler örököseivel a könyv újbóli kiadására. Jogtalan CD és szoftverek másolásáért ugyanakkor
már születtek 3 év letöltendő börtön büntetések is.
Az ügyészség felfüggesztette Kolompár Orbán és társai elleni
7 millió Ft-os EU-s pályázati pénzek sikkasztásáért és hűtlen
kezeléséért indított eljárást mely már két éve húzódik.
Ugyanis Kolompár Orbán és egyik tettestársa is indul az EU
parlamenti választásokon, s mint képviselő jelölteknek
mentelmi joguk van. Röhej. Nem-e talán fordítva kellene
működnie a dolgoknak, azaz talán vagy az ügyek lezárását
kellene lerövidíteni, vagy addig nem kellene törvényileg
engedni az indulást. S mi van ha bejut, megszűnik az eljárás.
Esetleg felfüggesztik mentelmi jogát s lefolytatják az eljárást.

Ahol kiderülhet, hogy bűnös, amire nem sok esély van, ha
közben megválasztották képviselőnek. S ha bűnös, akkor
röhögnek rajtunk. Kecskére káposztát. Az MCF ellen
rendőrségi eljárás indult a kopogtatócédulák meghamísítása
miatt.
Azért ezzel nem vagyunk egyedül az EU-ban. Berluszkoni
hatalmával élve, vagy visszaélve a róla készült kompromitáló
felvételeket elkoboztatta, az újságíró ellen eljárás indult, s
házkutatást tartottak nála. Demokráciából példás.
Szeptembertől az iskolabuszokon kötelező az ülésmagasító,
vagy a biztonsági gyerekülés. A több mint két éve elfogadott
törvényre a volán társaságoknak lett volna idejük felkészülni,
ha pénzük nem is. Így több társaság bejelentette, hogy szeptembertől megszünteti az iskolabusz járatokat. Közlekedési
minisztérium: gyorsan találjunk valami megoldást, s lön
megoldás, azt a buszt melyet nem tudnak felszerelni, azt
szeptembertől nem iskolabusznak fogják hívni, s továbbra is
szállíthatja a gyerekeket ülésmagasító, és biztonsági gye-

rekülés nélkül.
A Fidesztől Répássy Róbert megtámadta Simor Andrást a
Nemzeti Bank elnökét, hogy magánvagyonát offshore cégbe
Ciprusra menekítette. Természetes emberi tulajdonság, hogy
a lehető legkevesebbet adózza, s lehet, hogy nem etikus,
hogy a Nemzeti Bank elnöke, magánvagyonát kivonta a
magyar adófizetés elől, de Répássy Róbert és további 385
bűntársa (teljes létszámban a magyar parlamenti képviselők)
a saját portáján söprögessen először, s ne a köz pénzéből
finanszíroztassa meg a saját pártját törvényellenesen, s mint
minden egyéb magyar állampolgár csakis számlával alátámasztott költségtérítésre legyen jogosult.
A sor végtelen, lehetne folytatni, de az utolsó egy hónap számomra legkirívóbb dolgaiból talán ennyit, gondolatébresztőnek, melyet célszerű lenne megváltoztatni!

Knipf Róbert

6. oldal

Kifogások helyett MEGOLDÁSOKAT! – 3.
Aszály van (volt) – tényleg?
Kedves Olvasó! Az itt látható térképet az internetről lehet levenni. Az ország elmúlt évi csapadékösszegét mutatja. Ez
a mi térségünkre vonatkoztatva 500-600 mm kö< 500
500 - 600
zötti értéket jelent, át600 - 700
700 - 800
800 - 900
lagban 2 %-kal volt több
900 < mm
mint a korábbi években.
További kigyűjtésekkel kiderül, hogy a téli csapadék mennyiség
környékünkön elérte a 250 mm-t, ami kb. a fele az évente
szokásosnak. Igaz, az elmúlt két hónapban csak sávokban
esett, és ez elmaradt az ebben az időszakban szokásostól.
A furcsa az, hogy februárban még belvizes riportokat adtak a
TV csatornák, két hétre rá pedig aszályjelentéseket nézhettünk
végig. Ez a két dolog ugyanannak a problémának a két vége.
Amikor ezeket a sorokat olvassa, kérem, vessen egy pillantást
az udvaron, vagy az utcán lévő fákra. Mit lát?
Aszály van? Azt mutatják a fák? – Nem! Ilyenkor jönnek a
kifogások: a fáknak mélyen vannak a gyökerei, és ott van víz.
– Tehát van víz! Nézzenek bele ásott kutakba, víztározókba. Ott
van a vízszint, mint rendesen. – Akkor, tényleg aszály van? –
Igen, az!!! – mondja az, aki még mindig nem érti.
Ön szerint melyik a nagyobb fizikai erő, a gravitáció, vagy a
kapilláris vízemelés ereje? - amire a talaj képes, ha elegendően magas a szervesanyag-tartalma, és e miatt kiváló a
szerkezete. Még itt homokon is.
Ha visszanézik az újság korábbi számait, ahol az Amalgerolról
írtam, és akik használják, azok megtapasztalták, hogy valóban
fokozott lebontás, fokozott kolloidképződés, ásványi
anyagfeltárás zajlik.
A szerves kolloidok kötik, gyűjtik a vizet. Vagyis az ilyen
talaj nyirkos, jobban él benne a növény. Nem úgy, mint ebben a
Szatymaz környéki gabona táblán, most június 3-án, ahol a
terület évek óta nem látott szerves anyag visszapótlást, lehet,
hogy a szármaradványokat is lehordták, a bedolgozás helyett,
és csak mű anyagokat, vagyis műtrágyát és vegyszereket ka-

pott a terület. Kellene az
eső, ez tény. Viszont, itt
nem közlekedik a víz fölfelé a szerves anyag hiánya miatt. De ezen lehet
változtatni!
Az Amalgerol segítségével
gyorsan el tudnak indulni
ezen az úton úgy, hogy
alkalmanként beöntözik
(5 l/ha), vagy az állománykezelő permetezések alkalmával 3-4
l/ha adagban kiegészítik a permetanyagot. A stresszhelyzet
hatásai itt is jelentősen csökkenthetők.
Csak Önön múlik a saját gazdaságában!
Más, de ide tartozó téma. Mégiscsak itt a nyár, és faluhelyen
még tartanak állatokat – szerencsére, bár sajnos egyre kisebb
mértékben. Pedig nagy szerepük lenne az állatoknak az előbb
szorgalmazott szerves anyag visszapótlásban. A végtermékük,
bármilyen hihetetlen, nem veszélyes hulladék, gyakorlatilag
elég nehéz elrontani a használatát.

Hogy milyen minőségű a trágya, az más kérdés. Akkor egy
„más kérdés”-t hagy tegyek fel: járt Ön már Ausztriában, vagy
Németországban faluhelyen, ahol pl. az előző képet láthatta?
Mi a furcsa ebben hazai szemmel? Kik laknak a piros nyíllal
jelzett ajtó mögött? Igen, az állatok. És hol laknak a gazdák? –
Ebben az épületben.
Nem fura? Van legalább két válasz erre a helyzetre: az első,
hogy az osztrák paraszt szereti a trágyaszagot, és boldogan lát

vendégül másokat is, hogy ezt érezhessék. (?) Vagy, az is
lehetséges, hogy itt nincs büdös.
Ön szerint melyik megoldás a lehetséges? – Szerintem a második, ugyanis ebben a házban az istállóban használnak egy
anyagot, mely a fent említett Amalgerol „testvére”. Ugyanazt teszi
a trágyával, mint az Amalgerol a talajjal. Ez a Güllemax, ami a
trágyában is egy, az eddig megszokottól eltérő, fokozott szerves
anyag bontást indít be az ott található hasznos baktérium közösség serkentésével, melynek következménye, hogy a trágya
magasabb hőmérsékleten (30 45 0C) kezd humifikálódni. Ezért
nem lesz képes a trágyában megélni a légylárva, vagyis elmúlik
a legyesség. Nem kiírtjuk, nem elpusztítjuk vegyszerekkel, hanem elmúlasztjuk. Ez a termék is teljesen bio besorolású. Mi
alakíthatjuk vele úgy a körülményeket, hogy ne legyenek legyek.
Ebben a trágyában a helyes
14
12,51
bontási folyamatoknak köKezeletlen
12
szönhetően mérhetően, jelenGülleMax
10
tősen csökken a szag, azaz a
8
kénhidrogén és az ammónia
4,93
6
kibocsátás. Ez nyílván nem
3,55
4
csak a gazdának, a szomszé1,11
2
dainak, hanem az állatoknak
0
is kedvező, hiszen nem terheli
H2S
NH3
állandóan a légutaikat, nem
irritálja a szemüket, nem ragad rájuk a trágya. Nekik sem
természetes az ettől eltérő tartás. Az ilyen trágyában
lényegesen kisebb a kórokozók száma, melyek nem
csakköröm, pata és talpbetegségeket okoznak, hanem fertőzik
a szülő utakat is. Ezek miatt is van az, hogy az ilyen helyen
tartott állatok azzal, hogy jobban érzik magukat, sokkal jobban
gyarapodnak, jobbak a szaporodási mutatóik, és pl. Dr. Sz. I.
pusztamérgesi kacsatelepén az elhullás a korábbi 8 %-ról 2 %ra csökkent. Ugyanitt a melegebb, ezért szárazabb alom miatt
20 %-kal csökkent a szalma felhasználás.
Most nézzenek a fenti gabonás képre! Alkalmazása nagyon
egyszerű: 10 liter vízbe 0,5 l Güllemaxot kell önteni, a
padozatot, az almot, kétnaponta négyzetméterenként 0,3 liter
Güllemax oldattal kell lepermetezni, a trágyakupacokat 10 – 15
centiméteres rétegenként 0,5 liter/m2 vízzel belocsolni. A hatás
szinte azonnal, 20-30 perc után észrevehető. Eláll a szaga!
Keresse! - 1 és 5 literes kiszerelésben a növényvédő szereket is
árusító gazdaboltokban! Kérdezze az állatorvosát, hogy Ő látott,
hallott-e már ilyet? Azt ne kérdezze, hogy hiszi-e. Ez nem hittan.

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.
Kezeletlen.

Kezelt a 35. napon.

Fél óra után már
nem mozognak.

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

Hidokultúrában is, hosszan, biztonsággal.

Mycrobor DF
18 % bór
mikrogranulátum
Klorid szennyezés nélkül!
Hogy ilyen ne legyen!

Pyranica
Az atkák tojásától a
kifejlett alakig,

HOSSZAN!

Panda 16 %
1,6 kg/l fajsúlyú,
komplex kalcium
lombtrágya.

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

Amalgerollal!

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

Levéltetvek és tripszek ellen is!
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

