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Válasz a Térségi Tükörben lapunkat ért támadásokra!
„Tanyagondnokok gyűjtik a kopogtatókat?“

„Helyreigazítási kérelem hamis állítások miatt”

„Tagintézmény vezetőként megdöbbenve, felháborodva olvastuk, a
Homoki Gazda című havilapban, hogy a tanyagondnoki szolgálat
elkötelezett embereit munkaidőben kopogtatócédula-gyűjtésre
kényszerítettük. Kérjük a lap kiadóját, hogy ezt a valótlan és
méltatlan rágalmakat a következő számban vonja vissza!”

„… a Móra-Ép Kft. dolgozóit a város kampány célra használja fel.
A lap ezen állításait cáfolom, ugyanis a FIDESZ helyi szervezete
számla ellenében rendelte meg a közterületre kihelyezhető táblákat, méghozzá oly módon, hogy azokon a többi párt részére is
hirdetési felületet biztosítson.”

Eddig az idézet melyet Csúcs Erika és Fábricz Károlyné Zákányszék és Mórahalom tagintézmény vezetői írtak alá, aztán kenjük szét
alapon a tanyagondnoki hálózat szükségességét taglalják, melyet
senki sem vitatott, s én is egy szükséges intézménynek tartok, akik a
tanyán sokszor már magányosan élő idősekre legalább rányitják az
ajtót, egy kicsit beszélgetnek, segítenek elintézni aprócseprő bajukat,
melyek számukra igen is fontosak, s nagy segítség számukra. De
talán az a beszélgetés ér számukra legtöbbet mellyel megtörik
magányukat. Tudom saját tapasztalatból hiszen jelenleg 99 évét
betöltött nem is vér szerinti nagymamámat nem véletlenül vettük
magunkhoz, akkor amikor már Ő is hajlandó volt ebbe belemenni. S
ezért különösen szánalmas, hogy ezen emberek kiszolgáltatott
helyzetét ily rútul kihasználták, ahogy az előző lapszámban is
leírtam. Kedves Csúcs Erika és Fábricz Károlyné, kár olyan dolgot
tagadni s nyíltan rágalmazással vádolni olyankor amikor több száz
helyen követték el ugyanazon cselekményt. De nem haragszom
Önökre, értem én, hogy mindenkinek gazdasági kényszere van, s
igen is kell az a munkahely, de egyre azért felhívom a figyelmüket,
hogy a Homoki Gazda több mint 30 ezer példányban jelenik meg,
de felkérem Önöket, hogy mutassanak egyetlen példányt amelyben
Önöket személy szerint ilyennel vádoltam volna meg. Nem tudnak, s
ezt bármely olvasó akinek megvan az előző szám, vagy az
interneten is bárki leellenőrizheti. Tisztelt tagintézmény vezetők van
egy ide illő magyar közmondás: Akinek nem inge, ne vegye
magára! Önök magukra vették, vagy lehet, hogy csak vetették?

Aláírás Csányi László Mórahalom alpolgármester.

Túl nyerték magukat!

képviselő-jelölt nyílt levele is olvasható melyben „meggyőződéses
demokrataként” vallja, hogy a választók meggyőzése és nem a
megfélemlítése a célja minden demokratikus működésű pártnak.
A kérdés számomra már csak az, hogy a Fidesz-KDNP demokratikus-e, ahol attól a Mádi Lászlótól aki 1990 óta a Fidesz képviselője visszavonták a képviselő jelöltséget mert megszellőztette, vagy
fogalmazhatunk úgy is, hogy magán véleményben kifejtette, hogy
kisebb korrekciókkal mégis csak bevezethető hosszabb távon az
ingatlanok vagyonadója, s ezért menni kellett, s annak a Varga
Mihálynak aki a svéd nyugdíjmodellt bedobta, de közelebb van a
belső körhöz mivel a Fidesz egyik alelnöke, az pedig maradhatott.
Vagy ugyanezen párt gyűjtött össze több mint két millió ajánlószelvényt a szükséges 132 ezerrel szemben, azért, hogy a kisebb
pártok puszta indulását is megakadályozza. Ha ez demokratikus,
akkor én leszek a legközelebbi római pápa. Arról pedig nincsenek kétségeim, hogy Nógrádi Zoltán városunk polgármestere és
Fidesz-KDNP képviselő-jelölt mennyire demokratikus, addig amíg a
saját érdeke úgy kívánja.

Mindhármuknak pedig egy Mahatma Gandhi idézetet ajánlok a
figyelmükbe: „Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem
során mindig is voltak olyan zsarnokok és gyilkosok, akik egy
ideig legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig elbuktak.
Mindig.“

Knipf Róbert

Túlságosan megerősödtek, vélekedik a FIDESZ, s országosan és
helyi szinten is megindult a Jobbik támadása. Bayer Zsolt a Magyar
Nemzet újságírója, és az Echo Tv egyik műsorának vezetője nyílt
levélben támadja Vona Gábort a Jobbik vezetőjét. A teljes cikk
elolvasható a http://zsideszes.blog.hu/2010/03/04/bayer_zsolt_nyilt
_levele_vona_gaborhoz. Vona Gábor pedig szintén nyílt levélben
válaszol Orbán Viktornak a Fidesz listavezetőjének a „cikk megrendelőjének”. A válasz elolvasható: http://barikad.hu/node/48603.
Politika után érdeklődő, s internettel rendelkező olvasóimnak ajánlom mind a két cikk elolvasását.
Mért említem meg mindezt? Tehetik fel sokan. Nos azért, mert az
országos médiában a Jobbik gyakorlatilag nem szerepel, s ha szerepel akkor szinte garantáltan csak negatív felhanggal. A zsidózás
és cigányozás ugyan számomra se jön be. A két nagy párt pedig
annak idején nem túl régen de lenyúlta a Danubius és a Sláger
rádiót is, az írott sajtó, az országos és a megyei lapok is, valamelyikük érdekeltségébe tartozik, s a TV csatornák híradásait,
riportjait megnézve könnyen rájöhet a gondolkodó ember, hogy
melyik oldal adását hallja éppen. S a történet innentől sántít, hol az
esélyegyenlőség? Akkor amikor a jelenlegi közvélemény kutatások
szerint a Jobbik a harmadik garantáltan bekerülő párt, s ő sem kap
szinte semmilyen nyilvánosságot akkor mit szóljanak a kis pártok,
az LMP vagy az általam támogatott Civil Mozgalom. Ők még
akkora sajtó nyilvánosságot sem kapnak mint a Jobbik. Igaz az Ő
esetükben nincs negatív felhang sem. A Jobbik mert megerősödött
túlságosan is, ezért megpróbáljuk lejáratni, a kicsiket pedig megpróbáljuk agyon hallgatni.
A Térségi Tükör IV. évfolyam 3. számban Fenyegetőik a Jobbik
cikkben minden konkrétum nélkül általánosságokban dobálóznak s
a cikk írója is elfelejtette aláírni, s közvetlen mellette Nógrádi Zoltán

Tisztelt Alpolgármester úr! Ön szándékosan csúsztat. A Móra-ép
Kft dolgozóit és az olvasókat a körforgalomban mind a mai napig
ott virító Nógrádi plakátok kihelyezésével szembesítettem, s Ön
cikkében teljesen másról ír. Akkor még egyszer: 2010 február 13
szombat reggel 6 óra 30 az 55-ös körforgalomban mind a 4 irányból
a Móraép KHT dolgozói elhelyezik Nógrádi Zoltán plakátjait. Az
újság 3. oldalán fényképpel is illusztráltam. Helyreigazítást ezért
legfeljebb azért kérhet mert nem KHT, hanem Kft. Így hivatalosan
helyreigazítom állításomat és kijelentem, hogy tévedtem és nem a
Móraép KHT, hanem a Móra-Ép Kft dolgozói helyezték ki február
13-án szombat reggel 6 óra 30 perckor, munkaidő kezdés előtt
Nógrádi Zoltán plakátjait, sőt szombaton még munkaidő sincs. Vagy
netalántán nekem megtiltja, másnak pedig szabad, erre kér
helyreigazítást. Akkor itt idézek az Ön által aláírt 2473/2010-es
iktatószámú 2010 február 17-i leveléből: b) hirdetőberendezést,
hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki
nem jelölt helyeken létesít vagy helyez el, ötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható. S levelében felsorol 5 helyszint „a választás
tisztaságát megőrzendő a következő napokban kihelyezésre kerül
összesen 5 db 2m x 1 m-es szétnyitható berendezés” melyben
véletlenül sincs benne a körforgalom, ahol Nógrádi Zoltán plakátja
mind a mai napig ott található.

S visszakanyarodva az eredeti Bayer Zsolt levélhez mert tudom,
hogy nem mindenkinek van még internet hozzáférése, talán csak
annyit, hogy a cikke végéhez tett egy utóiratot melynek számomra
van egy áthallása, Bayer Zsolt pedig még nem tud róla, de talán itt
a Kistérségben nemcsak nekem jut erről eszembe más, talán ettől
kezdve Ő sem forszírozná annyira. Az utóirat:
„Ui.: Majd elfelejtettem: a keszthelyi Jobbik-főnököt már elvitték a
mamájával együtt. Semmi forradalom, semmi szabadságharc!
Sima kis lopás… A móri jelöltetek meg rajta van az APEH adóslistáján. S ez a kisebbik baj. Amúgy az a derék ember zöldséges
boltot üzemeltetett. Összeszedte és eladta a környékbeli gazdák
áruját, őket meg elfelejtette kifizetni. Ez van. És még el sem
kezdtétek. Mi lesz húsz év múlva, Gábor?”

Knipf Róbert

Döglött lónak zabot
2010 március 3-án újra megrendezték az Aranyszöm rendezvényházban az immár hagyományosnak mondható Mórakert
mesemondó versenyt. A rendezvényház zsúfolásig megtelt,
sőt még a lépcsőkön is ültek. A legnagyobb érdeklődés
Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármester és országgyűlési
képviselő előadását övezte. A hallgatóság nagy figyelemmel
követte előadását a Döglött Lónak Zabot, mely mese lényege, hogy ha rám, azaz Nógrádi Zoltán képviselő jelöltre
szavaztok, akkor mindent megteszek, hogy azt a pénzt, amit
eddig nem sikerült kifizetni, azt ezután kifizetjük, habár
tudjuk, hogy a Mórakert így életképtelen. Megjegyzem, hogy
egy politikust mindig a tettei minősítenek, nem a szándékai. S a szándékban senki sem kételkedik, hogy Nógrádi
úrnak is az lenne a legjobb és az érdeke is azt kívánná, hogy
ezek a termelők ki legyenek fizetve. De akkor mért nem
sikerült a 2008-as adósságokat mind a mai napig kifizetni?
Mért nem sikerült a 2009-es adósságokat kifizetni? Mért
kellett termelőket áfa csalásra biztatni? Mért hozott a város
képviselő testülete olyan döntéseket, hogy egy rosszul
működő Mórakertben, egy szinte egyáltalán nem működő PH
centrumban összesen 250 millióért üzletrészt vásárolt? Mikor
térülnek meg ezek az üzletrészek? Mert ha valaki üzletrészt
vásárol, akkor azt azért teszi, mert mondjuk a kereskedelmi
kamatoknál többet hoz a pénze. Itt erről szó sem volt. Ezen
felül plusz 250 millióra vállalt a város bankgaranciát? Ezt
hány százalék üzleti haszonért tette? Nem volt ez a bankgarancia vállalás túlzottan kockázatos? S sokak véleményével
egyezik az enyém is, hogy ezt a város százszor jobban
felhasználhatta volna! Ha pedig több milliárd forint hiányt,
veszteséget sikerült összehozni, akkor mért nincs ennek
személyi felelőse? Miben különbözik ez a BKV-tól? S ha
sikerülne ide az egyéb adófizetők pénzéből pénzeket
átcsoportosítani, akkor mi a garancia arra, hogy ez a működés nem ismétlődik meg? Akkor amikor a régi és új felállás
között érdemi eltérés nincs. Sorolhatnám a kérdéseimet, de
nincs értelme, az egész mesemondó versenynek, melynek
kétségtelenül Ön Nógrádi Zoltán volt a győztese. Egy értelme
volt: a lehető legtöbb szavazatot biztosítsa Önnek a remény
fenntartásával, s az, hogy ennek több száz vesztese van
már eddig is a termelők közül, az elhanyagolható apróság.
A remény fenntartása jó marketing fogás, hisz mindenkinek
jobb reménykedni, mint tudomásul venni és lenyelni a veszteséget. Minden politikai csatározástól függetlenül – habár
Ön megpróbálja csak ennek beállítani –, a Mórakert ilyen
szervezettséggel, ilyen hozzáállással a jövőben is versenyképtelen lesz, s esetleges megmentése után gyökeres változások nélkül veszteségét újra fogja termelni.
Ui.: A mesemondó verseny hozzászólói közül az, aki a Mórakertet annyira dicsérte, s Pintér Árpád leülésre szólított fel,
nem más mint Simonka György, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő jelöltje, és Békés megye 7 választókerületében
indul Dr Karsai József országgyűlési képviselő és MSZP-s
jelölt ellen.
Knipf Róbert

2. oldal

Pályázunk minden áron!

Megkérdeztem
a képviselő
testületet
Megkérdeztem a képviselő testületet, hogy Mórahalom város
Önkormányzatának miért kellett 35 millió Ft-ért megvásárolnia az
Erzsébet Kávézót, mert egyben lekötve 35 milliót még mindig
lehetne 3,5 millió kamatot kapni.
Válasz: „A Kávézó jelenlegi bérleti díja évente 1500 eFt+áfa, a
Koktélbár bérleti díja 1600 eFt+áfa, valamint hirdetési díjból
származó bevételünk 1200 eFt+áfa összegben realizálódik. Ennek
megfelelően megállapítható, hogy a megvásárolandó épülethez
kapcsolódó ingatlanhasznosításból származó árbevétel jelenleg
4300 eFt+áfa, amely arra enged következtetni, hogy az épület
megvásárlása kifizetődő.”
Aláírás Nógrádi Zoltán polgármester

Megépítettük, mert lehetett rá pályázati pénzt szerezni, az hogy
üresen áll már tavaly óta az nem számít. Akinek pedig építették
az nem akar beköltözni, mert a bérleti díj 3-szor annyiba kerülne
mint a jelenlegi TSZ udvar. Többen megerősítették, hogy abban
az esetben a vállalási díjakat éppen a duplájára kellene emelniük,
s jelenleg is sokan már nem tudják megfizetni szolgáltatásaikat.
Talán előbb fel kellet volna mérni az igényeket, vagy a jövendő

polgármesteri hivatal miatt kilakoltatják a szolgáltatókat s egyben
belakják az épületeket. Javaslom addig is meg lehetne rendezni
benne egy teremrúgó bajnokságot az „Így mulat a mórahalmi“
kupát. Van itt pénz.

Megjegyzés: a Koktérbár a medencében található és más az üzemeltetője, más a bérlője mint a kávézónak, a fürdő oldalán található
hirdetőfelületek pedig a kávézó nélkül is gazdára találnának.
Javaslom, hogy a Zákányszék felé haladó autók rendszámának
számösszegét is adjuk bele a kávézó bevételébe, s akkor még
nagyobb eredményt lehet a kávézónál kimutatni, vagy nem kellene
minden Mórahalmit hülyének nézni.

Knipf Róbert
Knipf Róbert

Kiskertek kora tavaszi növényvédelme
A zöldségtermesztésben, palántanevelésben a növények károsodását igen gyakran a talajlakó kártevők okozzák.
A nagyobb testű kártevők közül leggyakrabban a pajorok,
drótférgek a lótücsök, a bársonylegyek nyűvei szoktak kellemetlenkedni. A növények föld alatti részét rágják, kiodvasítják,
furkálják, ami sokszor jelentős tőszám kieséssel jár. Legtöbb
problémát a cserebogarak lárvái, a pajorok okozzák, amelyek
– fajtól függően – általában 2-4 évig fejlődnek és károsítanak
a talajban, ezért a rendszeres talajfertőtlenítés elengedhetetlen
fontosságú!
A FORCE 1.5 G TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZER
HASZNÁLATÁVAL A PAJOROK KÁRTÉTELE
MEGAKADÁLYOZHATÓ!
A FORCE 1,5 G gázhatású készítmény, a rovarok a bőrszövetükön
és az idegvégződésükön keresztül veszik fel a szert, ezt követően
táplálkozásukat befejezik, majd elpusztulnak. Gázhatásának
köszönhetően erős riasztó hatása van a tojásrakásra készülő
káposzta-, hagyma és viráglegyekre is.
A FORCE 1,5 G a különböző növények magvaival, vagy gyökereivel érintkezve nem fitotoxikus, nem okoz perzselést, a
csírázást és a gyökérnövekedést nem befolyásolja!
Drótféreg fertőzés esetén a magasabb dózis használata javasolt!
A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő
teljes fedettségét.
A zöldségnövények mellett, a gyümölcsfák gyökerei is gyakori
célpontjai a talajlakó kártevőknek, ezért ne feledkezzünk meg
azok ültetést megelőző védelméről sem!
A FORCE 1.5 G a kiskerttulajdonosok ideális talajfertőtlenítőszere, mivel szabadforgalmú, 0,5 kg és 5 kg-os kiszerelésben
is kapható a gazdaboltokban.
Elsősorban a hajtatott zöldségfélék termesztésénél okoznak gondot a gyökérgubacs-fonálférgek. Kártételük hatására a növények
vontatottan fejlődnek, hervadnak, amit könnyen tápanyaghiánnyal,
vas hiánnyal lehet összetéveszteni, mert a hajtáscsúcs leggyakrabban kisárgul. Kártételük különösen a téli időszakban a fűtött
hajtatóberendezésekben termesztett növényeknél a leggyakoribb.
Sajnos Magyarországon a homoktalajok legnagyobb része őshonos szántóföldi gyökérgubacs-fonálférgekkel erősen fertőzött.
Kártételének megelőzésére legjobb megoldás minden ültetés előtt
végzett NEMATHORIN 10 G-vel történő kezelés 3 g/m2 dózisban.
Kontakt és szisztemikus (növények gyökerébe felszívódik) hatású, a
fonálférgek a kezelés után 3 napon belül abbahagyják a táplálkozást, a teljes pusztulás 9-17 napon belül bekövetkezik. A lárvastádiumban lévő egyedeket pusztítja el, illetve gátolja a lárva kelését a
tojásból, cisztából.
A készítményt a hajtatási, ültetési időszak előtt 1-2 nappal, teljes
felületkezeléssel 10-15 cm mélyen kell bedolgozni. Talaj kémhatása nem befolyásolja a szer hatását. Hasznos élő szervezetekre

(bogarakra, ragadozó atkákra), földigilisztára ártalmatlan és nem
toxikus a talajban élő mikroorganizmusokra sem.
A zöldségfélék termesztésénél a hatékony talajfertőtlenítés mellett
lényeges, hogy a kiültetett palántáinkat már a kezdeti stádiumban
megfelelő védelmben részesítsük. A palánták kiültetésének sikere
nagymértékben befolyásolja a termesztés jövedelmezőségét.
A zöldségpalánták védelme nem könnyü feladat, hiszen a szerek
bejutása a növénybe lassabb, a kis fajlagos levélfelület miatt, valamint a gyors növekedés következtében csak jól felszívódó szerekkel tudunk hatékony védelmet elérni.
TELJESKÖRŰ PALÁNTAVÉDELEM – ACTARA TALAJON
KERESZTÜL !
A már jól bevált és széleskörűen használt Actara 25 WG
alkalmazása egy új felhasználási területtel bővült. Ez a talajon
keresztüli kijuttatás.
Teljeskörű és hosszantartó védelem!
Az Actara a gyökérzeten keresztül is bejut a növénybe, jól szállítódik csúcssirányba, ezáltal teljeskörű és hosszantartó belső
védelmet nyújt a fiatal hajtásoknak is. Az Actara-nak ezt a tulajdonságát, elsősorban a fiatal – rovarkártételnek fokozottan kitettpalánták védelmére használhatjuk ki. Előnye, hogy a palántákat
közvetlen és célzott védelemben részesíthetjük, ami hatékonyabb
és hosszantartó hatást eredményez. Az Actara talajon keresztüli
használatával megelőzhető a kártétel és minimálisra csökkenthető
a szerveszteség!
Az Actara két különböző technológiában is alkalmazható paprika,
paradicsom, uborka és káposztafélék palántáinak védelmére a
bemártásos és a beöntözéses módszerrel.
Bemártásos technológia:
Alkalmazása:
Készítsünk 0,1-0,2 %-os Actara oldatot, majd a palántákat tálcával
együtt mártsuk bele a tápkockák teljes átnedvesedéséig.
A palánták bemártásakor és kiültetésekor fokozottan ügyeljünk a
munkavédelmi és egészségügyi előírások maradéktalan betartására!
Beöntözéses technológia:
Alkalmazása:
A kiültetett palántákat öntözzük be tövenként 80-100 ml permetlével úgy, hogy 1 hektár felületre 400 g Actara kerüljön. A kijuttatandó permetlé töménységét az 1 hektárra kiültetendő növények
száma és a tövenkénti permetlé-mennyiség alapján szükséges
meghatározni.

Az Actara oldatot a tápoldatozáshoz, illetve az öntözéshez használt csepegtető öntözőrendszeren keresztül is kijuttathatjuk.
Az Actara talajon keresztüli használatával számos szívó-, és
rágókártevő rovar kártétele hatékonyan megelőzhető!
Őszibarackosaink egyik legnagyobb ellensége a TAFRINÁS
LEVÉLFODROSODÁS, vagy ahogyan szemléletesen régen
nevezték, a dérharmat. Károsítása minden évben rendszeresen
jelentkezik, súlyos károkat azonban a hűvös tavaszi, csapadékos
időszakot követően idéz elő.
Jellegzetes tünetei a levélen, vesszőn és a gyümölcsön egyaránt
jelentkezik. Az egész levéllemez vagy csak egy része megnagyobbodik, ráncosodik, törékennyé válik. Bár a levéltetvek kártételének
következtében a levelek szintén fodrossá válnak, de abban az
esetben nincs térfogatnövekedés.
A fertőzött levelek színe először sárgászöld, később sárbásbarna
illetve liláspirossá válik. Felületükön finom, fehér deres bevonat
képződik. Később a levelek elszáradnak, majd lehullanak
A kórokozó hőmérsékleti igénye alacsony, 4-14 °C fok körüli. Ezért
már az enyhébb téli napokon is szaporodásra képes a gomba.
Ezek a körülmények idén már korán kialakultak és jelenleg is
fennállnak! A kezeléseket ebben az esetben is rezes lemosással
indítsuk, amelyre kiváló készítmény a NEORAM rézoxiklorid.
Ezt követően a hajtások egérfül állapotában térhetünk át a
felszívódó és további kontakt szerekre. A minél korábbi, jól időzített
preventív védekezés döntő fontosságú, elmúlasztása nagy
veszéllyel jár!
Az első zöld levélkék megjelenésekor már feltétlenül védekezni
kell olyan nagyhatékonyságú kontakt szerrel, mint a BRAVO 500.
A BRAVO a korai fertőzések ellen kiváló védelmet nyújt, még az
ilyenkor gyakori, heves esőzéssel járó, párás, ködös változékony
időjárásban is. A BRAVO hatóanyagának köszönhetően igen erős
tapadást biztosít, lemoshatatlan bevonatot képezve a növény
felületén.
A BRAVO kezelést követően folytassuk a permetezést a SCORE
250 EC-vel.
A SCORE felszívódik a fertőzésre igen érzékeny zöld növényi
részekbe és ott belülről véd. A fakadást követően 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 ad a legkritikusabb periódusban. Ha az időjárás
a továbbiakban is hüvős, csapadékos, változékony, 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.
Forrai Ákos
Syngenta Kft.

3. oldal

Legolcsóbb befektetés a tudás!

MEGJELENT!

LEGYEN KÖNNYEBB
Nem ígérjük, hogy könnyű, olvasmány. De azt igen, hogy
egy újabb hiánypótló művet kaptak a kertészek. A 2007-es
Zöldségnövények hiánybetegségei… könyv után a szerző
Horinka Tamás új könyvében 40 növényfajra a kijuttatási
technológiák szerint több mint 120 komplett technológiában
ismerteti a tudomány mai állása szerint felhalmozott tudást,
mellyel növényeink okszerű táplálását megoldhatjuk.
A könyv betekintést nyújt a kertészeti tápanyagellátás teljes
keresztmetszetéről, az alapoktól a technológiákon át az
érvényes jogszabályokig, a tápanyag ellátáshoz kapcsolódó
biológiailag aktív anyagok alkalmazási lehetőségeivel együtt.

Horinka Tamás

KERTÉSZETI NÖVÉNYEK
KOMPLETT
TÁPANYAGELLÁTÁSA

A technikai háttér jelentős részét, a műtrágyák zömét a
Belga ROSIER S.A. Európa egyik vezető kertészeti műtrágya gyártója biztosítja, de ezen kívül a világ számos
pontjáról származó, magas minőségi követelményeknek
megfelelő műtrágyára alapozott technológia megtalálható a
könyv lapjai között.
513 táblázat, 128 igényes ábra segíti a témában elmélyülni
szándékozok tudásszomját. De azok is kézzelfogható,
könnyen értelmezhető segítséget kapnak akik „csak”
egy-egy növényük szakszerű táplálását kívánják megoldani
a könyv segítségével.
S a komoly munka mellé a lap aljára beillesztett bölcsességekkel, viccekkel kívánta a szerző oldani az agytevékenység fáradalmait. Mert igen is érdemes a termelő kertésznek
az alapoktól a növényeikig áttanulmányoznia ezt a könyvet,
hogy szakszerűen, költség hatékonyan tudjon termelni.
A könyvben szereplő műtrágyák csúcs minőséget képviselnek, s a könyvben leírt receptek végrehajtása esetén az
eredmény sem marad el. Az extra minőségű, nagy mennyiségű termés a gyakorló kertész szaktudását dicséri.
„Parasztnak, puli kutyának tanyán a helye” (népi bölcsesség).
Ennek a könyvnek pedig minden gyakorló kertésznek a kezében a helye.
Knipf Róbert

szerző:
kiadó:
ára:

Horinka Tamás
Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
5 990 Ft

A könyv megvásárólható a
Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban.
Mórahalom
Tel.: (62) 580 318

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

Francia fátyolfóliák nagy méret választékban 100 m-es tekercsekben, 6,5 méter szélesség felett erősített
széllel. 1,6 m; 2,0m; 3,4m; 4,0m; 4,2m; 4,5m; 5,2m; 6,5m; 8,5m; 9,2m ; 10,5m; 12,75m; 16,0m
mind egységesen 31 Ft/m2

Műtrágyák olcsóbban, akár komplett technológiában is
100%-ban vízoldhatók
Rosasol 15-30-15+Me
Rosasol 24-8-17+Me
Rosasol 16-8-24+Me
Rosasol 17-9-29+1MgO+Me
Rosasol 11-14-28+2MgO+Me
Rosasol 12-6-36+2MgO+Me
Rosasol 15-5-30+Me
Rosasol 3-5-40

25/1
25/1
25/1
25/1
25/1
25/1
25/1
25/1

11 140 Ft/zsák
9 530 Ft/zsák
9 920 Ft/zsák
10 830 Ft/zsák
10 395 Ft/zsák
11 325 Ft/zsák
9 720 Ft/zsák
9 685 Ft/zsák

1/1
1/1
0,25

2 156 Ft/db
25 572 Ft/db
6 561 Ft/db

Granuláltak káliumot csak szulfátosan tartalmazók
Rosafert 12-12-17+2MgO+Me 50/1 10 950 Ft/db
Rosafert 15-5-20+2MgO+Me 50/1 11 875 Ft/db
Rosafert 4-14-22 (28)
50/1 12 400 Ft/db
Rosafert 5-12-24+3MgO+Me 50/1 11 150 Ft/db
Rosafert 9-7-14+3MgO
50/1
9 658 Ft/db
Rosafert 12-6-18+3MgO
50/1 11 327 Ft/db
Patentkáli K+S
50/1
6 400 Ft/db
eredeti német kiszerelésben

Növényvédő szerek
Fozát 480 totális gyomirtó
Vertimec rovar és atkaölő

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Mórahalom
Tel.: (62) 580 318

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

4. oldal

Hajtatott és korai burgonya komplett Rosier tápanyagellátása
A rövid tenyészidejű, friss fogyasztásra kerülő korai és hajtatott
burgonya igényesebb a víz és tápanyagellátás minőségére. A termesztési feltételeket a gyors fejlődés miatt pontosabban kell alakítani a minőség és nagy termés biztosításához.

Tápanyagfelvétel, tápanyagigény, a
tápanyagellátás kritikus pontjai

lajon Rosafert 15-5-20 műtrágyát. Intenzív öntözés esetén a túl
mély bedolgozást kerüljük. Laza talajon legfeljebb 20 cm mélyre
kerüljön az indító trágya.
A káliumtúlsúlyos tápanyagellátás a mennyiség és minőség, szállíthatóság alapja. Magasabb N arányt csak a korai, friss fogyasztásra termesztett fajtáknál alkalmazunk. Öntözött termesztésben
osztott fejtrágya kijuttatásra is szükség van.
Fejtrágyázás szilárd műtrágya kijuttatással

Tápanyagigénye alapvetően hasonló az étkezési burgonyáéhoz.
Klórérzékenységére, a gyors fejlődés miatti nagyobb nitrogén érzékenységre jobban kell figyelni.
Kelése után az intenzív lombtömeg kialakulása idején N igényes.
A kezdeti jó nitrogén ellátás fontos, de a borús, hűvös időszakban
az öntözés visszafogásával, lombtrágyázással meg kell akadályozni a vegetatív túlsúlyt. A harmonikus ellátás feltétele az egyenletes fejlődésnek, ez pedig alapja a koncentrált gumókötésnek. Így
a felszedéskor sokkal kisebb méretkülönbségek lesznek.
A gumókötéskor meghatározó a jó vízellátás, majd a kálium ellátás
kerül előtérbe a gumó fejlődése és minősége miatt. A nagy K igény
miatt csak klórmentes, vagy csökkentett klórtartalmú komplex műtrágya használata javasolható. A rosszul ellátott és túl vegetatív
állományban a gumók egyenetlenül fejlődnek, a gumók héja nem
parásodik, foszlik.
Jó kálium ellátottság esetén:
- Nagyobb a termés mennyisége, nagyobb és ellenállóbb
lombozat képződik.
- Javul az általános ellenálló képesség, jobb a szárazságtűrés.
- Magasabb a szárazanyag tartalom, jobb a tárolhatóság.
- Jobb a gumó keményítő-cukor aránya, nem színeződik el a
felhasználás során

Kivitelezését a felső öntözés mellett tudjuk elvégezni, ahol a kijuttatott tápanyag az esetleg elvégezhető sekély művelésen felül
rövid úton a gyökérzónához juthat.
Fejlődési fázisonkénti kijuttatása megegyezik a szabadföldön
alkalmazottakkal. A fejtrágyázás összetételének megválasztásánál
a koraiság biztosítása miatt a túlzott vegetáció kerülendő. A nitrogén ellátást a tenyészidő első felére koncentráljuk, és gumókötés
után már a jó káliumszint legyen a cél.
A fejtrágyát lehetőség szerint a sorközművelések előtt juttassuk ki,
és sekélyen dolgozzuk be. Ha bedolgozásra nincs lehetőség, az
öntözés legyen intenzívebb, hogy a tápanyag lejusson a gyökérzónába.
Kiegészítő tápoldatozás
A gyors tápanyag utánpótlásnak a tenyészidő rövidsége miatt van
jelentőtősége. Az ellátás egyenletességét szilárd kijuttatás mellet
is kiegészíthetjük tápoldatozással. 30-35 t/ha terméshez 0,1 %
oldattal az alaptrágyázott területen fenológiai fázisonként komplett
ellátást is biztosíthatunk a javasolt komplett technológiával.
A tápoldatozásnak elsősorban a kora tavaszi gyorsan felmelegedő
időszakokban, illetve a gumó érésének időszakában lehet szerepe.
Burgonya komplett ellátását biztosító, vagy kiegészítő tápoldatozási programja

Komplett tápanyagellátás programja
Alaptrágyázás

Kijuttatás ideje
Kelés utáni első öntözéskor
Intenzív növekedés időszaka

Hajtatott és korai burgonyában az alaptrágyázáskor legalább 8-10
kg/m2 érett istállótrágya őszi bedolgozása mellett tavasszal
juttassuk ki: középkötött talajon 8 dkg Rosafert 5-12-24, homokta-

Gumónövekedés kezdete

Műtrágya típusa

Mennyisége;
kg/ha, dkg/100m2

Rosasol 24-8-16

150

Rosasol 24-8-16

150

Kálium-nitrát

50

Rosasol 12-6-36

150

vagy Kálium-nitrát

90

Lombtrágyázás korai és hajtatott
burgonyában
A lombtrágyázás fontos kiegészítése az egyéb tápanyag-utánpótlási formáknak. A növényvédelemmel egy menetben 7-10
naponként végzett Rosasol komplett lombtrágyázás hatásában
rendkívül eredményes minimális hektárköltséggel. Lombtrágyázás
tápelem arányai a fejlődési időszakhoz igazodnak.
A 2,5-5 kg/ha Fosfitex adagokkal az intenzív növekedéstől néhány
ismétléssel kedvező növény-egészségügyi hatást is elérünk az
állomány ellenálló képességének, stressz tűrésének javításával, a
burgonyavész fertőzés jobb megelőzésével. A Fosfitex Cu a
burgonyavész fertőzés ellenállóság mellett harmonikus kálium és
foszfor ellátást is biztosít, ezért a minőség javításában szerepe van.
Paradicsom lombtrágyázása, a növényvédelemmel egy menetben 7-10 naponként
Kijuttatás ideje

Műtrágya típusa

Koncentráció

Kelés után sorkezeléssel

Fosfitex FR

0,6-0,8 %

Intenzív növekedéskor

Rosasol 28-8-18 Fe-Zn-Cu

0,4-0,5 %

Virágzástól a fertőzésveszély alatt

Fosfitex Cu

0,5-0,7 %

Gumónövekedés alatt

Rosasol 8-9-39

0,6-0,8 %

A permetezőszer elkészítésénél a Rosasol és egyéb lombtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. Keverési próba
elvégzését javasoljuk minden új összetételnél.
A lombtrágyázás nem pótolja, csak jól kiegészíti az állomány
tápanyagellátását. Mikroelem hiányok megelőzésére, kezelésére
azonban a szükséges kis mennyiségek miatt kitűnő megoldás, és
egyéb tápelemekkel kifejtett élettani hatása aktívan javítja a
tápanyagellátás hatékonyságát.
A komplett program javaslatait a helyi adottságoknak megfelelően
kell korrigálni. A felhasználási javaslatok alkalmazásához keresse
a forgalmazók tanácsadóit.
Horinka Tamás
mobil: 06 30 229 07 56

Köszönetnyilvánítás!
Megvan, s ez jelenleg a legfontosabb. 881 db szelvény leadva, s még jó
pár a tarsolyban. Nem is kell több. Köszönöm mindenkinek, aki kopogtató cédulájával támogatta indulásomat a választásokon.
Köszönöm a Mórahalmiaknak külön is azt a bátorságot, hogy
sokan támogatták elhatározásomat. Sokan dacolva, sokan
bizonyos fokig félve, de kopogtató cédulájukkal mégis támogatva
biztattak abban a harcban, melyben megpróbálok egy jobb és
szebb jövő miatt kiállni, s nem elsősorban magamért.
Az ajánlószelvény gyűjtés számomra egy nagy tanulság volt. Az
elején egy pár helyre elmentem, kopogtattam, s lőn meglepetés,
megelőztek, odaadtuk gondolkodás nélkül, volt a leggyakoribb
válasz. Értetlenkedtem, elkeseredtem, hogy én Önökért akarok
harcolni, s nem segítenek. Jött a februári Homoki Gazda szám,
elég későn, s lett meglepetés. Volt olyan nap, hogy 70-nél több
cédulát hoztak be a boltba. Volt aki eljött, s szabadkozott, hogy
bocsánat, de nem tudta, hogy indulok, de a választásokon rám
szavaz, s pillanatok alatt össze jött a szükséges mennyiség.
Igen rajta leszek a szavazó lapokon, lehet rám szavazni, s lehet a
Civil Mozgalomra is, mert Csongrád megyében lesz listánk, van
esélyünk, hogy bejussunk a parlamentbe. A Civil Mozgalom
megyei listáját én vezetem. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy
képviselhetem Önöket. Sokan feltették a kérdést, hogy mért vállaltam, nincs elég bajom? Jelentem, van elég bajom, de az
emberek nagy része szeret békében élni, s ezért inkább nem vállal
fel ennyi konfliktust. Én vállalom, s hiszek abban, ha többen is hasonlóan gondolkodnak, akkor igenis lesz érdemi változás!
Megvádoltak, hogy a pénzért teszem. Nem kell sokat találgatni,

ez nem volt más mint a kedves Csongrád megyei jelenlegi országgyűlési képviselők közül ketten is felhívtak, s megvádoltak, mert
magukból indultak ki. Lett nagy áll leejtés, amikor közöltem velük,
hogy ez nem érdekel, mármint az a havi több mint egy millió Ft,
amit ők minden hónapban bruttóban elraknak. Itt és most kijelentem, s fogjanak szavamon, hogy amennyiben bekerülök a parlamentbe, úgy az onnan származó bevételeket felajánlom a
Csongrád megye 2-es választó kerületének javát szolgáló
alapítványoknak . De itt is kikérem választóim véleményét,
megszavaztatom, s inkább közvetlenül kívánom támogatni adott
intézményt, szervezetet, magán személyt, úgy, hogy a legnagyobb
tényleges haszna származzon belőle.
Megkérdezik sokan, hogy mért a Civil Mozgalom színeiben
indulok. Azért mert számomra ez az a formáció, melyet jó szívvel
még vállalhatok, azaz a választókerületem érdekében minden
retorzió nélkül szavazhatok akár a pártfrakció ellen is. Nem
pártkatona leszek egy gépezetben, mint az összes többi pártban.
Egy fecske nem csinál nyarat. Mondják sokan, s igazuk van. De
az első után jön a többi, s itt a tavasz. Mondom én, s hiszek abban,
hogyha bekerül a parlamentbe egy erős civil kontrol, ha a pártok
nem a saját kényük-kedvük szerint alakíthatják a törvényeket, ha
nem követhetnek el mindenféle disznóságot büntetlenül, akkor
igenis van értelme a jelenlétünknek. Nem fogok azért megváltozni,
mert több hatalmam lesz. A képviselői kiváltságokról itt helyben
lemondok. Nem kell nekem. Én ugyanolyan ember vagyok, mint
Önök, legfeljebb egy kicsit izgágább.

Kérem szavazatukkal támogassanak a 2-es választókerületben engem személy szerint Knipf Róbertet, s szavazzanak
listán is a Civil Mozgalomra! A 4-es választókerületben a Civil
Mozgalom jelöltje Csenki Mihály, s a rá leadott szavazatok is a
Mi elképzelésünket, gondolatainkat támogatják. S nem úgy
vagyunk mint Orbán Viktor, aki kijelentette március 15-én, hogy aki
megosztja szavazatát az ellenünk van. Bocsánat, de ez mintha
már ismerős volna: Rákosi Mátyás nevezetes mondása: Aki nincs
velünk, az ellenünk. Visszaköszönt a múlt? Én nem szeretném!
Knipf Róbert a Civil Mozgalom Csongrád 2-es
választókerületének jelöltje

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
E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

