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Fordítva működő ország!
A magyar média felháborodva tudósított a Magyar Gárda
mozgalom újjáalakulásáról, s hogy ez milyen súlyos törvényszegés. Arról ellenben, hogy a Magyar Gárda legfeljebb honatyáink példáját követi a törvényszegésben
arról nagyban hallgat. Kezdjük talán a mindkét fél számára szent Turul-szoborral, melyet a XII. kerületben
annak idején építési engedély nélkül építettek, s megjárt
minden fórumot a lebontása és a megmaradása végett
is, s jogszerűen maradt a lebontás mint végső határozat,
fellebbezési lehetőség nélkül, s erre Pokorni Zoltán a
kerület polgármestere és országgyűlési képviselő kijelenti, hogy a szobor marad a választásokig mindenféle
trükkel, s majd változtatnak a határozaton.
Bocsánat, akkor most mi van, ezt meg lehet csinálni.
Igen meg, mert ennél durvább amit „Honatyáink” 340
igen szavazattal elkövettek, az felteszi a demokráciára a
pontot. Tavaly év végén aláírás gyűjtés indult Seres
Mária kezdeményezésére, hogy az országgyűlési képviselők is csak a bizonylattal (számlával) alátámasztott
költségeiket számolhassák el, mint mindenki más ebben
az országban. 605 ezer aláírás gyűlt össze, melyből 525
ezret hitelesítettek is, nos ezt a „Tisztelt Ház” 340 igen
szavazattal úgy kívánja megváltoztatni, hogy eltörölte
törvényileg a költségtérítést szóban, s helyette választókerületi pótlékot, s lakhatási hozzájárulást szavazott meg
magának. Sajnos még egy hiba is bekerült a szövegbe
véletlenül, s ezért egyes képviselők akár 3-szor is többet
kaphatnak, mint azelőtt. A Köztársasági Elnökünk, aki
mint Alkotmánybíró még a népszavazás elsőbbsége
mellett foglalt állást, pedig szintén aláírta ezt a sürgős-

séggel benyújtott törvényt.
A pofátlanságnak nincs
határa képviselőéknél.
Mindegy, hogy MSZP,
Fidesz, vagy MDF. EgyetIGEN. MEGCSINÁLTUK.
len, azaz egyetlen módja
van ennek a megszüntetésére, a legközelebbi választásokon a jelenlegi
IGEN. MEGCSINÁLTUK.
képviselőket egytől-egyig
LAPÁTRA tenni, s nem
rájuk szavazni.
Kérdezheti az olvasó, hogy
igen, de akkor kire. Nos én
úgy vélem, hogy 2010-es
választásokra a jelenlegi
Parlamenti pártok mellett minimum 3 olyan párt lesz
aki mindenképpen bejuthat. A Jobbik, akit kikiáltottak
szélsőségesnek, de a célkitűzéseik nagyobbik felével
70-80%-val az átlag szavazó egyet ért. LMP a Lehet Más
a Politika pártja, melyről az átlag olvasó vagy hallott már,
vagy nem, hiszen az általános mindenki által könnyen
elérhető, s legjobban olvasott és nézet médiák agyonhallgatják. A jelenlegi és a várhatóan jövendőbeli kormányzó párt zsebében vannak. A harmadik pedig a
Seres Mária nevével jelzett Civil Mozgalom, mely szintén
indulni fog a választásokon.
Rajtunk múlik, hogy hagyjuk-e végleg a fejünkre nőni a
jelenlegi képviselőinket, vagy leváltjuk őket, s olyanokra
bízzuk az ország vezetést és a sorsunkat is, akik tenni is
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akarnak ezért az országért nem pedig csak a saját zsebüket megtömni, úgy, hogy közben még hülyének is
néznek bennünket.
Az Alkotmánybíróság szintén elvetette a népszavazás
kérdését, tehát a költségtérítésről nem lesz népszavazás, meghazudtolva önmagukat. Ne feledjük el, hogy az
alkotmány bírákat is a mindenkori parlament összetétele
választja meg, azaz függetlenségük erősen megkérdőjelezhető. Nem marad más nekünk, mint a jelenlegi
parlamenti képviselőket lapátra tenni, legközelebb ha
szavazni megyünk. Én biztos, hogy elmegyek.
Knipf Róbert

Szösszenetek, vagy ami elgondolkoztatott!
A „Tisztelt Ház” megszavazta a Vagyonadót, mely egy újabb
adónem. Lehetett hallani még a szavazás előtt, hogy miért is
kell. Nem azért, hogy adóterheink növekedjenek, hanem azért,
hogy a láthatatlan jövedelmeket ilyen módon megadóztassák,
s mindenki fizesse akinek valamilyen ingósága van. Már a 2
millió felettiek után is, de a személyi jövedelem adóból levonható az így befizetett, vagy be se fizetett, mert személyi jövedelem adó mínusz vagyonadó különbsége szerint kellett volna
esetleg adózni.
Természetesen lett nagy felháborodás, hogy nehogy már a 10
milliós házam, lakásom után is fizessek, holott ha bejelentett
jövedelemmel rendelkezett volna az adott személy akkor már
nem kellett volna fizetnie hiszen levonható lett volna. Jött a
megmentés, most már csak a 30 millió Ft feletti ingatlanokért,
a 15 millió Ft feletti második ingatlanért, a nagy értékű
autókért, s a nagy értékű magánrepülő gépekért, és luxus
hajókért kell ezután fizetni. Remek. Ezt megúsztuk, mondták
sokan. Csak éppen nem vonható le a személyi jövedelem
adóból, s akinek eddig sem volt bejelentett jövedelme, de van
egy nagy értékű ingatlanja, az ezután majd bejegyezteti a
ki nem fizetett adót jelzálogként , s az államnak nem lesz továbbra sem több pénze.
Természetesen lesznek akik fizetni fognak, de ki fogja megmondani, hogy adott helyen, adott ingatlan mennyit ér, 29,5
millió Ft-ot, vagy 30,1 milliót, s akkor már fizet is a delikvens,
vagy mondjuk az egy harmadát, felét, akár az egy éves adóját
is odafizeti zsebbe a felmérést végzőnek, s mind a ketten jól
jártak. De fennen hirdetjük, hogy harcolunk a korrupció ellen. A
nagy értékű autók, s nagy értékű hajók után csak a bejegyzést

kell megváltoztatni, s nem magyarországi tulajdonosnak kell
lenni, s máris elkerülték az adófizetést. Hány szlovák, horvát
és egyéb rendszámú, de magyar állampolgár által folyamatosan Magyarországon hajtott autókkal találkozunk az utakon?
Jogszerű adóelkerülés. Marad a ház, melyet nem lehet elvinni,
habár a nagyobbakat esetleg egy kis átalakítással át lehet
társasházzá minősíteni, s akkor már van esély annak elkerülésére is.
Akkor mit is csinált a „Tisztelt Ház”, már megint, jó fizetésért?
Semmit! Látszatcselekvés semmiért. Az APEH éves adó jellegű bevételei 8 818 milliárd Ft. Még belegondolni is elképesztő. A vagyonadóból várt adóbevétel 100 milliárd Ft, azaz ha
minden jól megy akkor 1,13%, de mivel több soron kikerülhető ezért elmarad a várttól, s belőlünk megint hülyét csináltak. Aki nem trükközik s több van neki az fizet. Arról pedig már
nem is beszélek, hogy azt a vagyont egy sokszorosan megadóztatott pénzből halmozta fel valaki.
Példának vegyünk egy kis vállalkozást évi 10 millió Ft eredménnyel. Rendelkezik egy kisebb telephellyel mondjuk 300m2
építménnyel, építmény adó mínusz 105 ezer, két kis teherautóval, mínusz 47 ezer, iparűzési adó mínusz 800 ezer, társasági adó 16 % ,mínusz 1 448 ezer, társas vállalkozások külön
adója 4%, mínusz 362 ezer, s a vállalkozónk ha kiveszi ezt
osztalékként, mert építkezni akar. Fizet utána személyi jövedelem adót, 25%-ot, mínusz 1 809 ezer, plusz egészségügyi
hozzájárulást 14%-ot, mínusz 450 ezer Ft-ot. A 10 millió Ft
eredményből rögtön lett 4,979 millió Ft. Az egészet építésre
fordítja, mely után újabb 995,8 ezer Ft áfát befizet, s a 10 millió
Ft-ból ténylegesen maradt 3,983 millió Ft, melyből építkezhet,

hogy majd az így felépített után minden évben újra és újra
fizethessen. Valami itt nagyon el van szabva, vagy talán inkább
fel kellene cserélni a szabva szóban a b és az sz betűt.
Törvényalkotóink azért adót is csökkentenek. A pornó ipar eddigi 25%-os nemzeti kulturális járulékát megszüntették. Ebből is
látszik, hogy van akinek a sorsát azért a szívükön viselik, s legalább nem lehet rájuk fogni, hogy fatökűek. Lényeges dolgokkal
meg sajnos nem érnek rá foglalkozni, nem marad rá idejük.
A mezőgazdaság padlón, a felvásárlási árak még jobban, de
lehet, hogy ez is a cél. Mire megszűnik a magyar termőföld
eladási moratóriuma, addig lehetőleg mindenkivel aki magyar
és itt él az utálja meg annyira, hogy a nagy és agyon majmolt
EU konszern megvegye még ezt a keveset is, s elmondhassa
Magyarország újra gyarmatosítása befejeződött. Itt pedig aki
marad az már csak rabszolga. Csak egy egyszerű példa,
fehérpaprika lecsó felvásárlási ára 40 Ft/kg, üzletlánci eladási
ára 228-280 Ft/kg, extra fehérpaprika felvásárlási ára 90 Ft/kg,
üzletlánci eladási ára 580-650 Ft/kg. Az üzletlánc pedig kapott
az idejöveteléért 5-10 év adómentességet, nyereségét teljes
mértékben kiviszi az országból, s ha üzletileg már nem éri
meg neki, mert nincs extra profitja akkor egyszerűen arrébb
áll. Több becsületet kellene a magyar embernek, a magyar
ember munkájának adni, s nem egyéni és pártérdekek alapján
a maradékot még eladni.
Addig amíg ezt felelősségre vonás nélkül büntetlenül lehet
folytatni az „országunk nagyjainak” addig itt nem lesz változás.
LAPÁT! Lapátra velük, s a hatalom közelébe se szabad
engedni őket.
Knipf Róbert

2. oldal

A szabadföldi zöldségfélék növényvédelme
A csemegekukorica védelme
A rovarkártevők elleni védekezés a két legveszedelmesebb
kártevőre, a kukoricamolyra és a gyapottok-bagolylepkére kell
hogy irányuljon. Az egyiknek kettő, a másiknak három nemzedéke van. A hernyók a címert, a szárat és a csövet egyaránt
károsítják A védekezést nehezíti, hogy mindkét faj lárvája
fénykerülő, ezért rejtetten táplálkozik. Inszekticiddel igazán
könnyen csak a lepkék és a berágásra készülő, még vedlés
előtt álló, fiatal lárvák pusztíthatók el. Ha a permetezés megkésik, a már berágott hernyók elleni védelem sikere veszélyben van. Igen fontos ezért a rajzás kezdetének feromoncsapdával történő nyomon követése. Rajzásuk május végén,
június elején, a korai vetéseknél a címerhányás kezdetén
indul. A fő védekezési időpont a lárvakelés kezdete, amikor
még a felszínen táplálkoznak. Ha a csapda kiugró rajzást
jelez, adjuk az első védekezést a Match 050 EC és a Karate
Zeon 5 CS kombinációjával. A hosszú hatástartamú kitinszintézisgátló Match a lárvákat, a Karate Zeon a lepkéket és a
lárvákat is pusztítja.
A kombináció tartamhatása 10-14 nap. Ezt a kezelést még 2-3
alkalommal, 10-12 naponként ismételjük meg nedvesítőszer
hozzáadásával.

Virágzás kezdetével az Amistar 10-12 naponként történő használata elengedhetetlen a szeptória, botrytis és a lisztharmat
ellen is. Adagja 0,7-1,0 l/ha.
A növény felületén élő lisztharmatok ellen szisztémikus és
kontakt szerek egyaránt használhatók. Szisztémikus, azaz
felszívódó szer a Topas 100 EC 0,5 l/ha dózisban, a kontakt
szer pedig a kén tartalmú Thiovit Jet. A Topas a külső és belső
élősködésű lisztharmat félék ellen is hatékony, a Thiovit csak a
külső élősködésűek (a levél felületén megtelepedett kórokozók) ellen használható eredményesen. A Thiovit használatakor
vigyázzunk a hőmérsékletre, mert 25 °C felett perzselő hatása
van! Hatását tapadásfokozókkal tovább növelhetjük.
A szürkepenészes rothadást a Botrytis cinerea okozza. Ez a
betegség a növény levelén, szárán és termésén elhalást és
rothadást okoz. Jellemző tünet, hogy a növény felületén szürke gyep fejlődik. A betegség ellen kiváló kontakthatású szer a
Bravo 500 2,2-3,0 l/ha dózisban. A kontakt hatású Bravo
nemcsak a szürkepenész, és a paradicsomvész ellen hatásos,
hanem az egyéb foltbetegségek, mint az alternária, szeptória,
és a kladospórium ellen is védelmet ad.

A karfiol és a brokkoli védelme
A szabadföldi paradicsom védelme
A paradicsomtermesztés hatékonysága és sikere a nagymértékben függ a megfelelő időben végzett növényvédelmtől. Az
ipari paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb zöldségnövény.
A termesztéstechnológiában a talaj előkészítésre fokozott
figyelmet kell fordítani! A kötött vagy sekélyen művelt talajokon
rossz gyökérképződéssel számolhatunk! A talaj kémhatása
fontos tényező, valamint a magas sótartalom, a túlzott tápanyag utánpótlás, relatív mikroelemhiányt, nekrózist, növénypusztulást idézhet elő. A mikroelem hiány miatt (vas, cink, réz,
bór, mangán, molibdén) kialakult tünetek fiziológiai elváltozást
eredményezhetnek a növényben. Ezek mindegyike minőségi
vagy mennyiségi romlást eredményezhet. Azonban a talajvizsgálat segítségével információt kapunk arról, hogy melyik elem
mekkora mennyiségben van jelen a talajban. A növények tápanyagszükségletének ismeretében, valamint a talajvizsgálati
eredmények alapján pontosan meghatározható az a szükséges tápanyagmennyiség, amellyel a jó genetikai tulajdonságokkal rendelkező növény, az adott körülmények között maximális hozamot ér el.
Az ipari paradicsom kártevői közül a legveszélyesebb a burgonyabogár, amely komoly terméskiesést eredményezhet az
állományban.
A felszívódó, hosszú hatástartamú Actara 25 WG az áttelelt
bogarakra és a lárvákra egyaránt hatékony, ezért a bogarak
megjelenésétől és a lárvák károsításától függően a védekezés
ideje rugalmasan választható meg. A két nemzedék ellen jó
időzítéssel egy-egy Actara permetezés elégséges. Az Actara
25 WG védelmet ad a levéltetvek ellen is. Adagja 80 g/ha.
A levéltetvek, liszteskék (üvegházi molytetű), atkák és tripszek
szivogatásuk mellett vírusvektor szerepük is jelentős. Ellenük
kiváló hatású szerek a már említett Actara 25 WG, és a szivogatást és a vírusátvitelt egyszerre blokkoló, felszívódó Chess
50 WG. Az Actara a levéltetvek és a molytetvek ellen 20-40
g/100 l víz adagban hatékony. A szer hatóanyaga egyszerre
érintő és gyomorméregként hat a kártevők ellen.
A gombás megbetegedések közül az egyik legveszedelmesebbek a peronoszpóra félék, mint a fitoftóra, és a peronoszpóra, továbbá az alternária a lisztharmat, a botrytis, valamint a
kladosporium.
A fitoftóra agresszív jelenléte miatt a megelőző védelem elengedhetetlen. Az első permetezést a kiültetés után két héttel el
kell kezdeni Ridomil Gold MZ-vel 2,5 kg/ha dózisban. A
kezeléseket 10 naponként 2-3 alkalommal meg kell ismételni!
A peronoszpórafertőzést a növényfelület nedvességének
időtartama döntően befolyásolja. Nagyon rövid ideig tartó
növényfelület nedvesség elég ahhoz, hogy a kórokozó csírája
megtelepedjen a levélen.

A káposztafélékhez tartozó karfiol és brokkoli növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének.
Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg mások inkább a
kései növényeket veszélyeztetik. A feldolgozó ipar számára
főleg a késői fajták a fontosak, így ezek védelmét a bagoly- és
káposztalepkék második nemzedékű hernyói, a levéltetvek és
tripszek ellen kell megoldani.
A kórokozók közül fokozott veszélyforrást jelent a xantomonaszos bakteriózis, a peronoszpóra, az alternária és a szürkepenészes rothadás.
A káposztalepke és a bagolylepkék 2. nemzedékű hernyói a
kései fajtákra veszélyesek. Tojásaikat a levelek fonákára rakják. A fiatal kis lárvák kezdetben hámozgatnak, kártételük
ekkor még nem feltűnő. Az idősebbek lyuggatva átrágják a
levéllemezt, végül csak a vastagabb ereket hagyják meg. A
káposztalepke hernyói csak a levélzetet károsítják, míg a
bagolylepke hernyói behatolnak a karfiol, brokkoli rózsába és
azt összerágva, összeszennyezve undorítóvá, eladhatatlanná
teszik. A lepkék rajzása augusztus elejétől szeptemberig tart. A
célzott védelemhez nélkülözhetetlen a feromon csapdás rajzásmegfigyelés VARL + csalomon csapdával. Ha ez nem
megoldott, 2-3 naponként át kell vizsgálni a levelek fonákát,
hogy a tojácsomók vagy a már kikelt kis hernyók jelenlétét
időben észleljük.
A hasznos rovarokat kímélő, kitinszintézisgátló Match 050 ECvel igen hatékony és korszerű védelem valósítható meg. A
Match a különböző fejlettségű hernyókat egyaránt irtja. 14
napos intervallummal adott két Match kezelés a hernyók elleni
védelem mellett jól fékezi a tripszek károsítását. A Match
megkíméli legjobb segítőtársainkat a katicabogarakat. A Match
adagja 0,4-0,6 l/ha.
Jó eredménnyel használható még a hernyók ellen a Karate
Zeon 5 CS, ami megfelelő védelmet nyújt a levéltetvek ellen is.
A gombás megbetegedések közül a peronoszpóra a legveszélyesebb, amely már a palántanevelés időszakában a sziklevelek fertőzésével jelentkezik. A levelek fonákán először a
peronoszpórafélékre jellemző fehér penészgyep jelenik meg. A
levelek színén szürkéssárga, lilás erektől határolt szögletes
foltok utalnak a fertőzésre. A káposztafejeken és a karfiolrózsán besüppedő fekete elhalások alakulnak ki. A brokkolirózsán a tünetek kívülről alig láthatók.
Főleg tavasszal és a tenyészidőszak második felében, csapadékos hűvös időjárásnál válik veszélyessé. A peronoszpóra
fertőzés a tároláskor utat nyit a veszélyes lágyrothadásnak. A
korai fertőzés ellen véd a vetőmagcsávázás. A későbbi fertőzések ellen 2-4 lombleveles kortól kitűnő védelmet ad az új,
széles hatásspektrumú felszívódó Amistar.
Az Amistar egyben véd az alternáriás levélfoltosság és a
szürkepenészes rothadás ellen is.
Amistar adagja 0,75 l/ha.

A konzervuborka védelme
Az uborka növényvédelmét a termesztési módozatok befolyásolják. A legnehezebb a hagyományos sík művelésű állomány
megvédése. Könnyebb a helyzet az ikersoros, támrendszeres
művelésmóddal.
Az állati kártevők közül szabadföldön az uborka mozaik vírust
terjesztő levéltetvek a lucernapoloska, és a kétfoltos takácsatka ellen kell rendszeresen védekezni.
A levéltetvek elleni védelmet építsük az Actara 25 WG-re és a
Chess 50 WG-re.
A védekezést indítsuk 16-21 napos intervallummal két Actara
permetezéssel. Az Actara szabadföldön véd a lucernapoloskák
ellen is. Ezt kövesse kétszeri Chess kezelés.
A közönséges vagy kétfoltos takácsatka főleg a hajtatásban
de a szabad földön is igen gyakori jelentős növényvédelmi
problémát okozó kártevő. Ha tömegesen lép fel és a termesztő későn ismeri fel jelenlétét, kártétele teljes lombvesztést
eredményezhet. A hagyományos kontakt atkaölő szerekkel
szemben sok helyen rezisztens törzsek alakultak ki.
A lucernapoloskák szívásai a fiatal leveleken és a hajtáscsúcson jelentkeznek. A szívások helyén kezdetben kivilágosodó,
csillag alakú foltok jelentkeznek, ami később megbarnul és
elhal, a levél lyukacsossá, a hajtáscsúcs törékennyé válik. A
poloskák a lucerna kaszálás után tömegesen telepednek be
az uborka táblákba. Megjelenésükre július elejétől kell számítani, ezért fontos az állomány rendszeres megfigyelése a
kártétel időbeni felismerése szempontjából.
A védekezésre a termésszedéskor is használható, kitűnő hatású és a levéltetveket is pusztító 3 napos várakozási idejű
Karate Zeon 5 CS permetezés javasolt.
A Karate Zeon 5 CS adagja 0,2-0,4 l/ha.
A peronoszpóra az uborka legveszélyesebb gombabetegsége.
Először az alsó idősebb leveleken az erek által határolt szögletes, sárga foltok jelennek meg, majd az egész levél elszárad.
A levélfonákon sötét színű, lilásszürke penészgyep képződik.
Ha a levélfelület mindössze 5%-án már láthatók a tünetek,
akkor a kémiai védelem már megkésett, a továbbterjedés alig
mérsékelhető. A kórokozó agresszivitása miatt a szigorú megelőzésnek meghatározó szerepe van. Szabadföldön az első
tünetek június közepétől várhatók. A peronoszpórára a növény
a virágzáskor a legfogékonyabb.
Szabadföldön indítsuk a védelmet a kontakt hatású Bravo
500-zal, vagy a felszívódó Ridomil Gold MZ-vel. Ezt folytassuk
8-10 naponként a virágzás kezdetéig. Ezután 8-12 napos időközzel adjunk 2-3 permetezést a nagy hatékonyságú Amistarral. Ezután végezzünk ismét 1-2 kezelést a Ridomil Gold MZvel vagy kontakt szerrel. A jó preventív védelemmel a peronoszpóra veszélyes periódusa, a Bravo-val, a Ridomil Gold
MZ-vel és az Amistar-ral a rezinsztencia kockázata nélkül
mesterien áthidalható. A Ridomil Gold MZ 68 WG adagja 2,5
kg/ha, az Amistar adagja 0,75-1,0 l/ha, a Bravo 500 SC adagja
2,5 kg/ha.
Az uborka lisztharmatra a nyár közepétől kell számítani. Főleg
száraz meleg időjárásnál fogékony fajtáknál jelent veszélyt. A
tünetek jelentkezésekor kitűnő védelmet ad a felszívódó Topas
100 EC vagy a mikronizált kolloidkén hatóanyagú Thiovit Jet.
A Thiovit Jet más kén készítményekkel szemben sohasem
perzseli az uborkát, használata biztonságos és hatékony. Ahol
a peronoszpóra ellen az Amistar szerepelt, ez egyben hárítja a
lisztharmat veszélyt is. A Topas 100 EC adagja 0,5 l/ha, a
Thiovit Jet adagja 3,0-5,0 kg/ha.
Forrai Ákos
Syngenta Kft.
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A megelőzés fél siker!

Fitoftóra tünete burgonya levélen

A burgonyát és a paradicsomot fertőző járványos gombabetegségek közül a
burgonyavésznek azaz a fitoftórának kedvez a mostani csapadékos, párás, éjjel
hűvösebb, nappal meleg időjárás, így indokolt a megelőző kémiai védekezés.
A peronoszpórafélékhez tartozó kórokozó a burgonya és a
paradicsom levélzetét és hajtásait is néhány nap leforgása alatt
képes leszárítani, ami úgy néz ki mintha leforrázták volna, de
súlyosan károsítja a burgonyagumót és a paradicsombogyót is.
A betegség a paradicsom- és burgonyaleveleken nagy,
gyakran 10–20 mm-t is meghaladó nagyságú, sárguló, majd
szürkésbarnán elhaló, a levelek szélétől kiinduló foltok formájában mutatkozik, melyek nedves időben rothadásnak indulnak. Az ép levéllemez és a foltok határán fehéres, gyér penészgyep-kiverődés figyelhető meg. A gyors ütemben pusztuló
levélzet lekonyuló, lógó állapotban a száron marad. A levélnyélen, a hajtáson, a száron a levélhez hasonló színű, de
megnyúlt foltok jelzik a kórokozó fertőzését. Néhány nap leforgása alatt a burgonya-, illetve a paradicsomnövények gyorsan
elvesztik lombjukat, ami a termésérést megállítja. A lombról
lemosódó spórák a talajban megfertőzik a burgonyagumókat
is, amiken kissé besüppedő, szürkés színű, szabálytalan alakú
foltokat okoznak. A tárolóban a fertőzött burgonyagumók megpuhulnak, elrohadnak. A zöld paradicsombogyón a kórokozó
jellegzetes tüneteket okoz: a fertőzött bogyók kocsánya körül
több centiméteres, barna, márványozott, gyakran zónázott elszíneződés figyelhető meg. A barnulás a gyümölcs húsába
mélyedő és kemény. Az előbbi tüneteket mutató bogyók
beérnek, de fogyasztásra, feldolgozásra alkalmatlanok.
A fitoftóra a fertőzéshez már viszonylag alacsony hőmérséklet
is elegendő (15 °C), a szaporító képletek kifejlődéséhez és a
további fertőzési hullám kialakulásához 20 °C körüli hőmérsékletre és nedves növényre van szükség. Ilyen körülmények között a fertőzést követő 5–7 nap múlva megjelennek a foltok, és
rajtuk a fehéres sporangiumtartó gyep, ami további fertőzési
láncot indít el. Este vagy éjjel végzett öntözéskor a növények
nehezen száradnak fel, gyakran több órán át nedvesek maradnak, ezzel adva van a fertőzéshez szükséges körülmény.
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. Szemcsemérete miatt állandóan
lebeg a permetlében, tehát nem ülepszik, amely egyenletes
növényborítottságot ad. 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, 5-10 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.
Ha esetleg a megelőzésről már 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 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. 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, zöldíti, valamint
kondicionálja zöldségnövényeinket, és gyümölcs kultúráinkat is.
Tehát jó kondícióban tartás, és megelőzésre alapozott
növényvédelem, már fél siker a zöldségtermesztésben!

Fitoftóra tünete paradicsom levélen

®

Fitoftóra tünete paradicsom bogyón

®

®

®

További részletesebb információkért,
kérjük forduljon bizalommal a Magyar
Kwizda szaktanácsadóihoz:
Antal Anikó tel.: 30/560 1224,
Mathiasz Tivadar 30/982 0764.

Megoldás a fonálférgek és a kelő gyomok ellen.

I PA M B E D O LG O Z Á S
Bedolgozás költsége:
Ásógép plusz rotátor
Csak rotátorral

27 Ft/m2
17 Ft/m2

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

Érdeklődni a 62/580-318-as telefonszámon.
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A Fosfitex Ca és Fosfitex Ca/B
felhasználási javaslata
A meleg, sokszor kánikulai idő embert állatot is
próbára tesz. Gondoljunk bele, hogy növényeinket
mennyire megviselheti, akik nem tudnak a helyükről
elmozdulni, s annyit kapnak a napfényből amennyi
csak éri őket. A túlzott mennyiségű napfény, s a vele
együtt járó hőmérséklet az azzal járó stresz a
kalcium felvehetőségének rohamos csökkenését
okozza. A kalciumos Fosfitexek a kalcium pótlásban,
a stressztűrésben, a bóros változatban ugyanannyi
kalcium mellett kiegészítésként bór is található mely
a kötésszám fokozásában, s a stressz elviselő
képességben játszik fontos szerepet. Ehhez egy
rövid adalék:
Fosfitex-Ca 0-14-0 + 7 % CaO
Talajon keresztül bármikor kijuttatható, lombtrágyaként 25 °C alatt száraz növényállományra
juttassuk ki. Javasolt a felhasználása kalcium
igényes kultúrákban és savanyú talajokon. A fosfit
védőhatását kihasználva juttatunk kalciumot a
növényeinknek. Nem keverhető nagyon lúgos, vagy
réztartalmú vegyületekkel. Célszerű keverési próbát
végezni.
A kalcium szerepe a növények életében:
- A növények a Ca2+ iont tudják felvenni.
- segíti a sejt osztódást
- az ellenálló képességet növeli
- a sejtfalak stabilitásában, vastagodásában van
szerepe
- gyökerek növekedéséhez is elengedhetetlen
- stabilizálja a sejtmembránokat
- a sztómák záródásában is van szerepe
- szükséges a pollentömlő kifejlődéséhez
Hiánya:
- gyökérszőrök nem fejlődnek
- sejtfalak elvékonyodnak

MEGHÍVÓ

Fosfitex-Ca/B 0-14-0 + 7% CaO + 0,34 % B
Talajon keresztül bár mikor kijuttatható, lombtrágyaként 25 °C alatt száraz növényállományra juttassuk
ki. Javasolt a használata kalciumigényes kultúrákban a terméskötödés és magképződés időszakában, valamint a bór hiány kialakulásának megakadályozására. A kalcium és a bór egymás felvételét
akadályozzák, ezért külön jelentőségeű, hogy ebben
a Fosfitex formában a két elem együtt található meg
a felvétel akadályozása nélkül.
Nem vegyíthető nagyon lúgos vagy réztartalmú vegyületekkel! Alkalmazása megegyezik a Fosfitex-Ca-mal.
A bór szerepe a növények életében:
- A növények BO43- ionokat vesznek fel.
- fokozza a légzést,
- segíti a szerves molekulák diffuzióját, a szaporító
szervek fejlődését és a megtermékenyülést
- fokozza a pollen csírázást és a pollentömlő
növekedését
- fokozza a víz és ásványi anyagok felvételét
Hiánya:
- elmarad a virágzás, vagy igen gyenge a
megtermékenyülés
- a szár tenyészőkúp elhal
- akadályozza a sejtfal képződést, a cukrok szállítását
- az internódiumok megrövidülnek
- gyökérzöldségekben, cukorrépában szív és
szárazrothadást okoz

Ezúton tisztelettel meghívjuk a holland BEJO ZADEN B. V. vetőmagcég és
hazai kizárólagos importőre a RIT-SAT Kft közös szervezésében
2009 augusztus 13-án (csütörtökön) 9 - 17 óra között megrendezésre kerülő

NYITOTT NAP-ra
A rendezvény helyszíne: Erdei Lajos kertészete Békéscsaba-Fényes, mely megközelíthető a 44es főútról (Békéscsaba-Gyula) a Veszely csárdánál Csaba felöl jobbra, Gyula felöl balra
lekanyarodva a „Bejo“ irányjelző táblákat követve.
A rendezvényen bemutatásra kerülnek a Bejo Zaden hazai köztermesztésben már ismert, a
bevezetés alatt álló és a legújabb nemesítésű, a jövőben bevezetésre kerülő fajtái mint:
-

Fejes, kel, vöröskáposzta, karfiol, romaneszku, karalábé, kínaikel és brokkoli hibridek
Egyéves, magról vetett korai és tárolási vöröshagyma hibridek és fajták
Kétéves dughagymás vöröshagyma hibridek és fajták
Póréhagyma és kötözőhagyma hibridek és fajták
Frisspiaci, tárolási és ipari sárgarépa(hagyományos és különleges) hibridek
Gyökér és levélpetrezselyem fajták
Gumős és levélzeller fajták
Gömbölyű és hengeres cékla hibridek és fajták
Vörös és zöld levelű cikóriasaláta és gumós édeskömény fajták és hibridek
Hónapos retek hibridek
Különböző az európai ízlésnek is megfelelő paprika hibridek
Determinált és feldeterminált ipari és frisspiaci paradicsom hibridek
Tojásgyümölcs valamint konzervuborka hibridek

A fajtabemutatóval egyidőben kertészeti gépbemutatót is tartunk ahol a bemutatjuk, a
zöldségtermesztésben használatos gépeket (bakhátkészítő, pneumatikus vetőgép stb.)
Rendezvényünkön a fajtákról, a termesztésről és a gépekről adott információk mellett a következő
szezonra is érvényes vetőmag katalógusunk is látogatóink rendelkezésére áll.

A pH növekedésével 7 < csökken a bór felvehetősége. A bór hiányt fokozza a bőséges nitrogén ellátás.
3 l/ha vagy 0,3%-os dózisban használjuk
permetezésnél.

Minden kedves a szakma iránt érdeklődőt kávéval, üdítővel és csabai specialitásokkal várjuk.
a rendezők

Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási mérnök)

HATÉKONYABB NÖVÉNYVÉDELEM

MULTICARE PH
A hazai növényvédelmi gyakorlatban a felhasználás során szinte
teljesen figyelmen kívül hagyják a termelők a permetlé készítéséhez használt víz pH optimumának beállítását.
A felhasznált víz minősége nemcsak az öntözésnél de a növényvédelemnél is kardinális kérdés. A hazai felszín alatti vizeink a
ritka kivételtől eltekintve karbonát tartalmuk miatt lúgos kémhatásúak. A legtöbb növényvédőszer azonban az enyhén savas
6,0 -6,5 pH tartományban a legstabilabb.
* Egy példa: a kaptán hatóanyag 8-as pH esetén 30 percig őrzi
meg stabilitását míg 6-os pH esetén kb. 2 órán át stabil a hatóanyag az élőkészített tankkeverékben.
Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy minél többféle anyagot
(növényvédőszer, hatásfokozók, műtrágya, tapadásfokozó...)
keverünk a tankmixbe annál jobban nő a kicsapódás lehetősége
melyet szintén korrigálhatunk a vizünk savanyításával.
Talán nem véletlen, hogy a nagy áruértéket előállító intenzív zöldség és gyümölcs termesztők Észak-Olaszországban ahol a vízminőség szintén probléma a permetezés első lépéseként a permetlé
pH beállítását végzik el.

A MEGOLDÁS
Multicare PH - A permetlé korrektor
- A permetlé pH egyszerű és költséghatékony
beállításához
- A flakkonon lévő színskála alapján a pH könnyen
korrigálható
- A permetlé jobban tapad és egyenletesebben oszlik el
- A felhasznált növényvédőszer hosszabb ideig stabil
- Csökken a kicsapódás kockázata
- Tisztítja a fúvókát

TIPP: A piretroid hatóanyagcsoportnál kiemelten hatékonyabb a hatás ha enyhén savanyú a permetlé. Ha a
paprikát paradicsomot FENDONA, KARATE, SHERPA...
készítményekkel kezeljük ne maradjon ki a MULTICARE
PH sem a tankkeverékből!

* Forrás: ”THE PESTICIDE MANUAL. A WORLD
COMPENDIUM”
Kiadó: Angol Növényvédelmi Kamara 2006

Termékinformáció:
Kószó Lajos
Biolchim Hungary Kft.
20/9317-825

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

