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Vihar készül
Gyülekeznek a viharfelhők Nógrádi
Zoltán Fideszes országgyűlési képviselő feje felett. Dörög, villámlik, a
vihar bármikor kitörhet, s nem tudni,
hogy mi marad utána.
Lapunk értesülése szerint Orbán Viktor kormányfő palicsi
látogatása után megállt városunkban is. Magát megnevezni
nem kívánó vezető Fideszes politikus a hírt megerősítette, de
Orbán Viktor és Nógrádi Zoltán tárgyalásáról bővebb információval nem szolgált.
Lapunk ugyanakkor megtudta, hogy polgármesterünk egy
feladatot kapott kormányfőnktől, a Mórakert rendbetételét, de
kormányzati segítséget, és főleg pénzt még ígérvényben sem
kapott. Csongrád megye Fideszes tagságának egyre
kényelmetlenebb az előző nyolc év szocialista kormányzásának Fideszes sikerpolitikusa, Nógrádi Zoltán.
A megvalósult beruházásokból a leglátványosabb és egyértelműen Nógrádi Zoltán nevéhez köthető Mórakert cégcsoport
végnapjait éli. Az évek során 4 milliárd Ft-nyi különböző
támogatásokat felemésztő, s fénykorában több mint 200 főt
foglalkoztató „magyarországi zöldségtermesztés zászlós
hajója” süllyed. Jelenleg már 20 főt sem foglalkoztat, a 2008ra bevallott Mórakert Szövetkezeti veszteséget 75 millió Ft-ról
1 530 millió Ft-nyi veszteségre változtatták, s a mellette
párhuzamosan működő Mórakert Kft 1 milliós eredményét
2008-ra 777 milliónyi veszteségre módosították. Mi ez ha nem
szándékos mérleg hamísítás. 2009-re a Szövetkezet
eredménye mínusz 563 millió Ft, a Kft-é pedig szintén 72
millió Ft mínusz. Az összesen két évre majdnem 3 milliárdnyi
veszteség. Bárki számára elérhető formában is megtekinthető
ingyenesen a neten az APEH-nak benyújtott eredmény
kimutatásokon. Ezzel szemben a cégcsoport összes
vesztesége meghaladja mára a 6 milliárd Ft-ot.
S a környéken élő embereknek legjobban a Nógrádi Zoltán
által folytatott kampány fáj, melyben újabb milliókat csalt ki a
gazdáktól a Mórakert megmentése ürügyén, s mindenki emlékszik az országgyűlési választások előtti ígéret kampányára
is, mely a gazdák pénzhez jutását ígérte a FIDESZ kormányra
kerülése esetén. Ezzel lejáratva a FIDESZ-t a saját céljai
érdekében. S csak jelzem, hogy két FIDESZ-es politikus
között mennyi lehet a különbség, Lázár János 100 millió Ft
tisztázatlan sorsa miatt ügyészségi feljelentést tett, Nógrádi
Zoltán 4 oldalas kampánylevelében pedig elismeri, hogy a
közel 3 milliárdért sem tett feljelentést, de az illetékes szervek
majd tesznek, ha jónak látják, addig meg tüntessünk el
lehetőleg mindent. (Közben ügyészségi vizsgálat indult
termelői feljelentés alapján a Mórakert ellen.) Mindent ami
árulkodó. Ön szerint mi ennek az oka? Szüksége van ilyen
polgármesterre? S elindult újra a hitegetés is, hogy kor-
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mánydöntés született a tagság és az önkormányzat konszolidálására, de a gazdák pénzt még nem kaptak. Valószínűsíthető, hogy a hitegetésnek egy célja van, megnyerni az
önkormányzati választásokat, lehetőleg plusz pénz nélkül, de
akár még azt is el tudom képzelni, hogy csöpögtetnek a gazdáknak a választások előtt. Aztán ennyi. Kérdés, hogy a
FIDESZ-nek mennyit ér meg egy plusz FIDESZes önkormányzat, vagy a meghirdetett TISZTA KEZEK-et tartja
fontosabbnak. Ha a választásokig az emberek nem kapják
meg a pénzüket, akkor nyugodtan búcsút is mondhatnak neki.
A gondok közül az önkormányzat számára ez a legnagyobb,
hiszen a város jelenlegi képviselő testülete megszavazta, s
anyagilag is támogatta a Mórakert megmentését, 2008-ban az
önkormányzati beszámoló alapján 250 millió tagi kölcsönt
nyújtott, míg Nógrádi Zoltán 2009-es Homoki Gazdának irt
válaszlevelében 200 millióért üzletrészt vásárolt a Mórakerttől
a PH Centrumban, 50 millióért a Mórakertben. Kérdés, hogy a
két összeg azonos-e, vagy külön-külön is él? Az üzlet rész,
azaz egy nem fogható, nem elvihető, s nem számon kérhető
valami, melynek elvileg annyi értéke van, amennyit meghatároznak, de jobb helyeken az eredmény termelő képesség
alapján történik a meghatározás és nem egyéni érdek alapján,
kivétel ha azért becsülnek túl egy üzletrészt, hogy abból
valakinek (valakiknek) egyéni hasznuk származzon. S további
250 millió Ft-nyi bankgaranciát vállalt az önkormányzat a
Mórakertért, melyet a bankok feltétlenül levernek rajtunk
abban a pillanatban ahogy a felszámolási eljárás el fog indulni.
Azaz rajtunk mórahalmi lakosokon. 2009-ben az önkormányzat éves beszámolója alapján 188 millió Ft-nyi tagi
kölcsönt nyújtott a Mórakert Szövetkezetnek, s 2010 első
félévi beszámoló alapján további 88millió 987 ezer Ft-ot.
A könnyebb átláthatóság miatt táblázatos formában:
2008
Mórakert Szövetkezet tagi
kölcsön

2010 első
félév

250 000 000

PH centrum üzletrész vásárlás

* 200 000 000

Mórakert Sz. üzletrész vásárlás

* 50 000 000
188 000 000

Mórakert tagi kölcsön
Mórakert Szöv. Garancia és
kezességvállalás

2009

** 250 000 000

88 987 000

* Nógrádi Zoltán nyilatkozata alapján (Homoki Gazda 2009 májusi szám)
** Önkormányzati ingatlan fedezet
Az adatok a mórahalmi önkormányzat éves beszámolóiból lettek átvéve.

Banki információ alapján a mórahalmi önkormányzat Mórakertes elkötelezettsége 1 milliárd Ft-nyi. A Mórakert ezt az
összeget nem tudja visszafizetni! Az önkormányzatnak helyt
kell állnia, azaz a miatta felvett hitelt is vissza kell fizetni, így a
matematika alapján 1+1 az kettő, azaz kettő milliárd Ft-ba
került Mórahalomnak a Mórakert, s 6 ezer főre számolva
Mórahalom lakosságát, ez azt jelenti, hogy a holnap megszülető mórahalmi lakosnak is rögtön 333 ezer Ft-nyi adóssággal indul neki az életnek.
A színessel jelölt személyek személyazonossága megegyezik,
mind a három testületben. Így ne csodálkozzunk akkor ha
például Oltványi Gyula magántermelőnek tartozik a Mórakert

Őszi alapműtrágya akció
0-10-24

50/1

kevert műtrágya

10 660 Ft/100 kg

0-10-25

50/1

komplex műtrágya

12 240 Ft/100 kg

15-15-15

50/1

kevert műtrágya

13 475 Ft/100 kg

15-15-15

50/1

komplex Rosafertes

17 100 Ft/100 kg

15-12-24

50/1

komplex Rosafertes

20 140 Ft/100 kg

Regisztrációs szám: 2.2.4/1616/2003.

Mórahalom város
képviselőtestülete
Babarczi János (Független)
Balogh Miklós (Független)
Csányi László (FIDESZt)
Csiszár István (Független)
Heller Sz. Tibor (Független)
Katona János László (Független)
Masa Róbert (Független)
Mucsi György Imre (Független)
Oltványi Gyula (FIDESZ)
Szűcsné Dr. Fehér Éva (Független)
Tanács József (Független)
Vass Antal (FIDESZ)
Volford Imre (Független)

50/1

9-7-14+3MgO

50/1

Mórakert Szövetkezet felügyelő
bizottság tagjai
Vass Antal
Pónusz József
Oltványi Gyula
Mórakert TÉSZ Kft ügyvezető
Hódi Pál ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Mórakert TÉSZ Kft felügyelő bizottsága
Oltványi Gyula
Varga Ferenc
Csiszár István

Szövetkezet akkor mint felügyelő bizottsági tag megpróbál
érvényt szerezni a jogos pénzének a kifizetésére, de ne
csodálkozzunk akkor se ha képviselőként az önkormányzati
pénz átadását megszavazza a Mórakert Szövetkezetnek,
hiszen végül is akkor van igazi esélye a saját Oltványi Gyula
magántermelői pénzének megkapására. Jobb helyeken ez
minimum összeférhetetlenség.
De elég is ennyi a Mórakertes történetből, nézzünk szét még
egy kicsit Mórahalmon. A támogatásokból felépült inkubátor
ház a röszkei úton üresen áll, a szolgáltató centrum a
benzinkútnál majdnem üres, egy kézi autómosó (mely
szépen dolgozik), és egy kis bútorbolt kivételével, a turisztikai
célokra felújított tanyasi iskolák, az őrsön működő erdei
iskola gazdaságilag nem önfenntartók, azaz veszteségesek.
S az Aranyszöm rendezvényház, s a Cacaó klub is a
pénztelenség miatt programszegény. Felépítünk valamit, mert
pályázati pénzeket lehet rá nyerni, aztán nem üzemeltetjük,
mert már nincs miből, s ebből finanszírozzuk az előzőeket. De
egyszer csak nem lesz már miből pályázni, nem lesz már
mire, s összeomlik a kártyavár. A történet ismerős, Mórakert 2es hűtőház. S itt van a legújabb nagy projekt a Colosseum
szálloda, melyet a téli mínuszokban gőzerővel építettek, s
most a nyári nagy melegben, az igazán építkezésre való
időben kb. két hónapja áll, csak egy-két mester, s a biztonsági
őr lézeng a területen. A kitűzött átadási határidő 2010
december 31. Akkor ezzel hogy is állunk? Azaz állunk!
A végén egy jó tanács Nógrádi Zoltánnak, na nem tőlem, mert
azt alapból el sem fogadná, de talán érdemes lenne megfogadni és elfogadni Orbán Viktor Palicson elhangzott szavait:
A hazugság, mint a métely mérgezi a nemzet testét, így könynyen térdre rogyunk, és elveszünk. A nemzet életének alapja a
jog és a rend.
Kérem Önöket olvasókat, hogy gondolkozzanak el a leírt
tényeken, bárki utána járhat. Az önkormányzati választásokon
pedig szavazatával mindenki eldöntheti, hogy bizalmat szavaz-e egy új vezetésnek vagy minden maradjon a régiben.
Knipf Róbert

Mórahalom
Tel.: (62) 580 318
5-6-30

Mórakert Szövetkezet igazgatósági és
felügyelő bizottság tagjai
Hódi Pál vezérigazgató
Csiszár István igazgatósági tag
Varga Ferenc igazgatósági tag

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

komplex Rosafertes

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

19 800 Ft/100 kg

(csökkentett klórtartalommal)

komplex Rosafertes

19 316 Ft/100 kg

(csak szulfátoskáliumot tartzalmaz)

5-12-24+3MgO

50/1

komplex Rosafertes

22 300 Ft/100 kg

2. oldal

Tápanyag utánpótlási alapismeretek II.
Tudom, és elismerem, hogy sokszor a kertészek „legkisebb gondja is nagyobb”, mint például hogyan hat a
kémhatás, vagy mitől jó a talajszerkezet? Csakhogy a termesztés eredményénél ezek a tényezők
meghatározók. Az árbevételt, az eredményességet pedig a termesztés minden pontján meg kell alapozni a
fajtaválasztástól a növényápoláson, termesztési körülményeken, tápanyag összetétel, stb. keresztül minden
eleméig, hiszen minden helytelen tényező közvetlen kiesést jelent.
A szakmai alapok jelentőségéről
Bármilyen szakmáról, megélhetést biztosító munkáról legyen
szó, annak sikerét az alapismeretek alkalmazásával érhetjük el.
A kertészeti termesztés sajátossága, hogy az „anyag”, a növény,
amivel közvetlenül foglalkozunk, és a termesztés környezete,
talaj, éghajlat, önmagában is rendkívül bonyolult. A kölcsönhatások miatt pedig még összetettebb az a rendszer, amiben jól
felfogott érdeke, az eredményes termelés miatt el kell igazodni.
A néha feleslegesnek látszó körülmények sajnos sokszor a sikertelenség okozói, tehát nem tehetjük meg, hogy nem figyelünk
oda. A csendesebb téli időszakot érdemes felhasználni azoknak
a részleteknek átgondolására, melyekre a munka dandárjában
már tényleg sem idő, sem erő nincs.

A talaj tulajdonságai
A gyökérélet és a tápanyag forgalmában is meghatározó fizikai
és kémiai tulajdonságok jellemzik a talajokat. Több tényező közül is kiemelhetjük a szerkezetet, talaj típus, kémhatást, káros
anyag tartalmat és tápelem tartalmat.
A szerkezet
A talaj, gyökérközeg hézagossága a levegő víz - és, hő gazdálkodásban játszik meghatározó szerepet. Mindhárom fontos a
tápanyagforgalomban és gyökéréletben is. A talajműveléssel és
szükséges szerves anyag bedolgozással azt kívánjuk elérni,
hogy a gyökérközegben megfelelő mennyiségű levegő, tápanyag és nedvesség legyen, a felesleges vizet el tudja vezetni.
A szerkezet az intenzív termesztésben és minden más esetben
sem csak a közvetlenül művet néhány tíz centiméteres réteget
jelenti! A szántás alatti réteg lazaságát jogszabályban is előírt
altalajlazítással kell jó szerkezetben tartani.
Az ilyen gyökérközeg a gyökérzetnek elegendő levegőt, nedvességet és felvehető tápanyagot képes szolgáltatni. Az intenzív
öntözés és tápanyagellátás is megvalósítható. A tápanyagellátást
az öntözésen, nedvességtartalmon keresztül a tápanyag oldódásával és gyökerekhez jutásával segíti elő még a jó szerkezet.
A tápanyagot megtartani csak a szerves anyag, humusz és
agyag kolloidok képesek, ezért feltöltést humusz nélküli homoktalajon nem végezhetünk. Ugyanakkor, megfelelően érett szerves trágyázással, tőzegezéssel a homoktalajok tápanyag és
vízgazdálkodási minőségét jelentősen javítjuk. A kötött talajoknál a hő, víz és levegőgazdálkodás minőségét határozza meg a
jó szerves anyag felhasználás.
Kötöttség
Az agyagtartalom a talajmorzsákat különböző erősséggel köti
össze, a talaj ellenáll a művelő eszköznek, gyökérnövekedésnek, stb. A kötöttebb talaj szerkezete rosszabb, mert kevesebb
a levegőt tartalmazó, vizet jól vezető hézag. Laza talajnál a túl
sok hézag, túl sok levegő és kevés víz jellemző. Termesztés
szempontjából ezek gátló tényezők az öntözésnél és tápanyagellátásnál is szerepet játszanak.
Tápanyag és káros anyag tartalom
A tápanyagtartalom a talaj felvehető, hasznosítható tápanyagával kedvező tulajdonság. A talajvizsgálattal megállapított
mennyiségek alapján tudunk dönteni az ellátottság mértékéről,
illetve tápelem arányokról és ezek alapján a pótlás szükségességéről. A túlzott mennyiség sem kedvező egy határ felett,
ezért szükség lehet a sótartalom csökkentésére, a talaj kimosására.
A káros anyagok között természetesen nem lehet gyomirtó,
veszélyes talajfertőtlenítő, vagy egyéb kémiai anyag, de a
veszélyes talajelemek mennyisége is fontos. A szóda, azaz nátrium tartalom a só szintet és a kémhatást emeli, és kedvezőtlenül hat a tápelemek felvételére.
A klór növényi méreg magasabb töménységben, és mivel a
kálium műtrágyák egy része nagy mennyiségű klórt is tartalmaz, a klór komoly problémát okozhat, ha a talajban, vagy
öntözővízben sok.
A hidrokarbonát a talaj és öntözővíz természetes alkotója, de
nagyobb mennyiségben a kémhatás emelésével és a tápanyagfelvétel akadályozással igen káros. Csökkentésére lehetőség van
az öntözővíz vizsgálat alapján elvégzett szakszerű savazásával.

A talaj típusa, kötöttség szerepe a tápanyag
megosztásban
A termesztés szempontjából a szerkezet és a kötöttség alapján
soroljuk be az alapvető talajtípusokba a talajainkat. A homok,
laza, középkötött, agyagos, vagy kötött talajok viselkedésének
különbségeit jól látjuk. A talajtípusok az öntözést és tápanyagellátást alapvetően befolyásolják.
A tápanyagellátást az oldott tápanyag mozgása miatt kell a laza
talajon egészen más módon elvégezni, mint kötött talajon.
A tápanyag megosztást alapvetően meghatározza a kötöttség. Az
irányított folyamatos ellátáshoz szükséges kis adagokkal történő
ellátás csak a laza, vagy középkötött talajokon vitelezhető ki
zavartalanul, hiszen a kijuttatott tápanyag gyors gyökerekhez
jutása nem korlátozott sem fejtrágyázásnál, sem tápoldatozásnál.
Kötött talajon a korábbi kijuttatások, az alap és startertrágyás
szerepe nagyobb, a folyamatos ellátás, beavatkozás tápoldattal
lehetséges. Laza talajokon a folyamatos, irányított ellátás könynyen megoldható a tenyészidőben.
(Az öntözés, tápoldatozás kivitelezését is alapvetően és
részleteiben befolyásolja a talaj típusa, de ezek részletezése
külön témakört igényel.)
A talaj típusának hatása a műtrágya típusára,
kezelési módra
A jó ellátás alapja, hogy a tápanyag időben és folyamatosan
felvehető. A taj típusa a vízgazdálkodással, a tápanyag típusa
az oldódással a kijuttatás módja a hozzáférhető mennyiséggel
és összetétellel befolyásolja a növények tápanyag felvételét.
Kötött talajon a tápanyag mozgása lassú, ezért a kezelések
közül az alap és starter műtrágyázás adagjai nagyobbak,
hiszen tenyészidőben sokszor csak a könnyen mozgó nitrogén
pótlására van lehetőség. A hosszabb időszakra a lassabb
oldódású műtrágyákat kell használni.
A laza talajokon az oldott tápanyag gyorsan a gyökerekhez jut,
tehát lehetőség van gyakori k is adagú kezelésre. Tápoldatozással a legmagasabb szinten irányított ellátásra, fejtrágyázással és öntözéssel szintén magas szinten végezhetjük el a
szakszerű ellátást.

A kalciumtrágyázás, meszezés
A makro, vagy fő tápelemek között sokszor „mostohagyerek”
marad a kalcium, pedig a kertészeti növények többségben a
foszforhoz hasonló mennyiséget igényelnek. A talajalkotó
kalcium oldhatatlansága miatt tápanyagként nem hasznosul,
ezért gyakran kell a felvehető kalcium hiányát is pótolni. A talajvizsgálatban szereplő mésztartalom érték (CaCO3 %) nem
sokat mond a felvehető kalcium tartalomra. Annyi bizonyos, ha
rendkívül alacsony a CaCO3 tartalom, vagy nulla, biztosan nincs
felvehető kalcium sem a talajban.
A mésztrágyázás nem azonos a talajjavító meszezéssel, amit a
savanyú talajok javítására alkalmaznak, de végrehajtásához
hasonló talajértékeket ismerni kell. A talajvizsgálat nélküli
meszezés nagy kockázatot is hordozhat, ezért ezt a műveletet
sem célszerű találomra elvégezni.
A mésztrágyázás problémáját jelenti a kijuttatáson túl a kémhatást növelő hatás az egyébként is lúgos, tehát 7 feletti pH-jú
talajon. A meszező anyagok eltérő tulajdonságait figyelembe
véve kell kiválasztani a megfelelő készítményt. A döntéshez,
illetve a helyes adag megállapításához Pedig a pótlást végre
kell hajtani, ezért a kalcium alaptrágyázáskor a pótlását a
kémhatást kevésbé emelő gipszre kell építeni, és azt a
tenyészidőben kijuttatott kalciummal kiegészíteni.

A talaj és öntözővíz kémhatása, savanyítás
Az intenzív termesztésben már nem hanyagolható el a kémhatás
figyelembe vétele, szabályozása. A kémhatás a tápelemek felvehetőségét, a gyökérfejlődés, a gyökérzet tápanyag és vízfelvételét is erősen befolyásolja. A kertészeti növényeknél meglévő
erős eltéréseket (főként dísznövények) kivéve a gyengén
savanyúnak minősíthető 6,5 pH kedvező minden szempontból.
Sajnos nagyon sokszor közelében sincs a termesztő közeg kémhatása a kedvezőnek. A természetes környezet savanyodásával

ellentétben az intenzív termesztésben a kémhatás gyors emelkedése jellemző. A savanyítást már a talaj előkészítéskor kell
kezdeni. A szulfát alapú műtrágyák használata, a kénpor alkalmazása illetve savanyú tőzegek bedolgozása mind a szerkezetjavítás illetve tápanyagfeltöltés szakai köréhez kapcsolódik, és
tanácsadás alapján kell és célszerű elvégezni. A lúgosodás oka
gyakran a használt öntözővíz. Az összetételt laboratóriumban kell
megvizsgáltatni és annak alapján javítható a minősége savazással. Sem a talaj savanyítása, sem az öntözővíz savazása
nem végezhető vizsgálat nélkül, ötletszerűen, mert gyorsan
okozhatunk több kárt, mint gondolnánk.

Az öntözővíz minősége
Sajnos még mindig nem épült be elég mélyen a kertészeti köztudatba az öntözővíz minőségének jelentősége. A vízminőség
kedvező és káros elemeit is a laboratóriumi vizsgálat alapján
tudjuk elemezni. A kedvező oldalon elsősorban a felvehető
tápelemek szerepelnek. A kalcium, magnézium mennyisége
van legtöbbször olyan szinten, hogy azt az ellátásnál is figyelembe vehetjük.
A káros elemek között a só problémáknál már említett nátrium
(Na), a kémhatást is befolyásoló hidrokarbonát (HCO3), és a
klór (Cl) szintet kell értékelni. Természetesen csak az öntözendő talajban található mennyiségekkel együtt tudjuk megfelelően minősíteni a helyzetet, illetve eldönteni a teendőket.
Szintén nincs a köztudatban az öntözéssel, főként nem az
2
intenzív, hajtatásban egy év alatt 500-700 l/m vízzel kijuttatott
só mennyisége. Előfordul, hogy a termesztők sokallják
2
tápanyagellátáskor javasolt 30-40 dkg/m műtrágyát. Az
intenzív öntözéssel kijuttatott káros anyag mennyisége lehet
300 g/m2 tömegű, ennyi tápanyagot pedig 600 g, vagy több
műtrágyával juttatunk ki. Tehát akár több is lehet a káros
anyagok mennyisége, mint a kijuttatott tiszta tápanyagé!

Csapadék, vagy öntözővíz mennyisége
A vízmennyiség, legyen csapadék, vagy öntözés, a vízpótlással
ugyan kedvező hatású, de a mennyisége, illetve intenzitása
káros hatású lehet. A túlzott mennyiség káros levegőtlenséget
okoz a talaj szerkezete, kötöttsége által korlátozott vízbefogadás és vízelvezetés miatt. A túl sok víz a tápanyagot
kimossa az alsó talajrétegbe, azaz tápanyag veszteséggel
közvetlen kárt jelent. A folyamatos ellátásnál a veszteség
jelentéktelen lehet, tápoldatozásnál a tápanyagot nagyon rövid
idő alatt pótoljuk. Fejtrágyázással már lassabb a kimosódott
tápanyag pótlása, de fontos elvégezni különösen laza
talajon,ha pedig nincs megosztott kezelés, még lassabb az
kimosódott oldott tápelemek természetes pótlódása. A tápanyagszint erős esése különösen káros az intenzív növekedési,
termésérési folyamatok alatt. Az intenzív növekedés alatt
elsősorban a termés mennyiségét, a termés érésének fázisában a minőségét kockáztatja a túlzott nedvesség miatti
tápanyaghiány. A tápoldatozás időtartamának helytelen beállítása ugyanilyen alattomos veszteséget okoz, hiszen a
nedvesített hagymában csak kis mennyiségű víz marad meg, a
lefolyás pedig a tápanyagot is magával viszi. Tehát például az
órás, vagy több órás csepegtetések komoly közvetlen és
közvetett kárt is okoznak, hiszen nincs olyan talajtípus,
melyben a nedvesített zóna annyi vizet befogadna.
A Tápanyag utánpótlási alapismeretek c. sorozat terjedelménél
fogva az egyes részletekre csak rávilágít és a legfontosabb
gyakorlati összefüggésekkel próbálja megerősíteni azok
fontosságát. Sokkal részletesebben megtalálhatók ezek a
témakörök a Kertészek Kis/Nagy Áruháza boltjaiban kapható
Kertészeti növények komplett tápanyagellátás c. könyvben. A
termesztett növényekre vonatkozó összefüggésekkel bővebb
anyag minden kertész számára hasznos információt jelent,
megerősítve azzal, hogy: A tudás a legjobb befektetés.
Horinka Tamás
szaktanácsadó

3. oldal

Várható műtrágya árak
alakulása a közeljövőben
Az idei év gyenge mezőgazdasági eredményei után a termelők
előszeretettel reménykednek, reménykedtek abban, hogy az input
anyagok árában mérséklődés várható. A 2008-as drasztikus
áremelkedés után a fogyasztás drámai visszaesése következett
be a 2009-es évben, melynek hatására az árak is mérséklődtek
kb. fél éves csúszással. De az „aranykor” úgy látszik véget ért.
Addig míg a piacon például a vízben 100%-ban oldható műtrágyák fogyása tovább
folytatódott, s nőtt a granulált jó minőségű műtrágyák piaca addig az árak a világpiacon
kezdenek szép lassan, de biztosan felfelé kúszni. A foszfor emelkedése szinte egész
évben folyamatos, a káliumé kis mértékben, de emelkedik, addig a nitrogénben elmaradt a szezon végi áresés, s helyette az export miatt a magyar piacon mesterséges
hiány alakult ki. Közben pedig mind a világpiacon, mind a magyar piacon emelkedés
tapasztalható. Az emelkedő tendencia mindhárom fő tápelem esetében megtalálható.
A magyar termelők helyzetét tovább rontja a gyengülő forint árfolyama, hiszen az idei
tavaszi beszerzéseknél még 260-265 Ft/EUR-val kalkulálhattak az importőrök, addig
mára a 285-290-es árfolyam lett a realitás. Ha ehhez hozzákalkuláljuk az összetételtől
függő, de kb. 5%-os Eurós árszint emelkedést, plusz a forint gyengülést, s áfa visszaigénylésre nem jogosultak esetén a továbbgyűrűző plusz áfa költséget is, akkor a
tavaszi árhoz képest akár 20%-kal is többet fizethetünk egy-egy műtrágya esetében.
Tudom nem „divat” már az előre vásárlás, de a tendenciák azt mutatják, hogy akinek
letisztult már, hogy a következő évben mit akar és fog termelni, annak célszerű még
most beszerezni a termeléshez szükséges műtrágyákat, mert a banki megtakarításoknál lényegesen magasabb hozamot tud elérni ha még az idén meg tudja vásárolni
a szükséges anyagokat.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.

TRINÁT

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

Telefon: 77/451-296

KIEHL PROFESZIONÁLIS
TISZTÍTÁS TECHNIKA

Május 1-től überelhetetlen, a legjobb, legmegfelelőbb árakon értékesítünk!

Ú
J

Trinát magasfényű zománc fehér
Polisztirol ragasztó és glettelő
(THERMOTEK)

1/1 1.695 Ft
25/1 1.495 Ft

Héra Prémium és Platinum egyrétegű 5/1 3.595 Ft
falfesték (100m2) pasztel színek

Lakkbenzin hígító

1/1

Purhab

750 ml

895 Ft

Akril tömítő kül- és beltéri

310 ml

295 Ft

Rigipsz Super fehér

25/1 2.695 Ft

2

természetes és mű kövek
impregnálása
fa konzerválás (belső terek)
felület kezelés (pvc-linóleum)
szaniter higiénia
napi takarítás

Kínáljuk: komplett takarítás
technológiai terv elkészítését,
helyszíni felmérést szaktanácsadást,
projektek szakmai vezetését.

Kérje ingyenes termék bemutatónkat a
06/20-421-44-72 telefon számon.

A
K
C
I
Ó
I
N
K

350 Ft

Drivit háló (50 m )

4.295 Ft

Héra Prémium és Platinum egyrétegű 5/1 4.895 Ft
falfesték élénk színek

Díszlécek (2 m)

Héra belső falfesték
szuperfehér Plusz

15/1 3.995 Ft

Rozetták (kicsi, közepes, nagy) AKCIÓ
állmennyezet lapokkal együtt!!

Start beltéri falfesték

14/1 2.395 Ft

Bordűrök (tapétacsík 150 fajta, AKCIÓ színes
választék, ragasztóval!!

Külső homlokzat festék

23/1 5.995 Ft

Fagyálló járólap ragasztó

25/1

130 Ft - 650 Ft-ig max.

5/1 1.695 Ft

Külső szigetelő rendszerek! Poli-Farbe magyar
nagydíjat nyert festék és hőszigetelő rendszer
teljes palettája megrendelhető a legkedvezőbb
áron! (Boltban olcsóbb, mint a gyárban!)

Corso beltéri magas fehérségű glett

20/1 1.995 Ft

Újdonság! Csak nálunk megjelentek a NEO

Mészfesték teddyzhető

14/1 2.295 Ft

995 Ft

Flexibilis ragasztó (padlófűtéshez is) 20/1 1.795 Ft
Mélyalapozó falfelület(tömény)

Cell kolor (s. barna)
Alkyton (közvetlenül a rozsdára)
kovácsoltvas festék

1/1

995 Ft

0,75 l 2.750 Ft

Rozsdamaró

1/1

375 Ft

Vastag kültéri lazúrok (össz. szín)

5/1 10.250 Ft

Lenolaj

5/1 2.495 Ft

diszperziós teflon bevonatú falfestékek. Kül- és
beltéri, 1 rétegű, színezhető, szupertartós,
mosható, por és szennyeződéstaszító
technológiájú teflonvédelemmel ellátott termékek.
Pl. diszperziós beltéri 4/1
3.495 Ft

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

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

A S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.
a KIEHL cég hivatalos képviselete.

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

Bármely szaktanácsadással kapcsolatban hívjanak! Farkas Tibor festőmester Telefon: 06-30/9381-306
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Affirm – Újdonság a hernyókártevők
elleni küzdelemben!
A hajtatott és a szabadföldi zöldségfélékben évről-évre gondot
okoz a különféle bagolylepkék lárváinak kártétele. Közülük is a
gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) hernyója képes
súlyos kár okozására mind a hajtás, a virág és a termés rágásával, mind a megrágott termés ürülékkel való beszennyezésével, illetve baktérium- és gombabetegségek általi
továbbfertőződésével. A mediterrán területek felől érkező
vándorlepke május végétől gyakran október végéig jelen van
hazánkban, akár 3-4 nemzedéke is kifejlődhet. A lepkék
tojásaikat elsősorban a virágok, vagy a termések közelébe
rakják, így a kikelt, fiatal lárvák a kocsány mellett rágnak be a
virág, illetve a termés belsejébe. Paprikában, paradicsomban
a hernyók kiodvasítják és ürülékükkel szennyezve csökkent
értékűvé, vagy piacképtelenné teszik a termést. A rágás
következtében baktériumos vagy szürkepenészes rothadást
idéznek elő, ami szintén értékesíthetetlenséget eredményez.
Zöldbab, zöldborsó esetében a hüvelyekből a magokat
kirágják a lárvák, ezáltal a termés minőségében és mennyiségében egyaránt nagy veszteséget okoznak.
A gyapottok-bagolylepke hernyóinak gyors fejlődése, a termés
belsejében rejtetten való elhelyezkedése, a rovarölő hatóanyagokkal szembeni gyors alkalmazkodó képessége megköveteli
az ellene alkalmazott védekezési technológiában az okszerű
szerválasztást, a szerrotációt és a pontos kijuttatási időzitést.
A Syngenta új rovarölő készítménye, az Affirm 095 SG
egyedülálló hatásmódja révén hatékony megoldást jelent a
kártevő ellen és kulcsfontosságú a rovarölő szerekkel szemben kialakuló rezisztencia elkerülésében. A vízben szuszpendálódó granulátum formátumú szer egy újonnan kifejlesztett,
természetes eredetű hatóanyagot, az emamektin-benzoátot
tartalmaz.

Tananyag
Kedves Olvasó! Emlékszik a következő címekre melyek
ebben az újságban voltak olvashatók? - általában az utolsó
oldalon, praktikus okokból:
1.
„Minden egy irányba mutat …” – 2006. május.
2.
„Változatlanul „Minden egy irányba mutat …” – 2006.
július.
3.
„Inkább az Okot kezeljük!” – 2007. február.
4.
„ … akkor ez olyan mint a szentelt víz?” – 2007.
április.
5.
„ … majd, ha fagy!” – 2007. május.
6.
„Pár szó az öregedés ellen” – 2007. július.
7.
„Egészséges növény, egészséges állat, egészséges
ember” – 2008. január.
8.
„Nem baj, ha puha!” – 2008 február.
9.
„Vizet!!!” – 2008. április.
10. „Globalizáció? Drágulás? Nincs mit tenni? De van!” –
2008. július.
11. „Kifogások helyett MEGOLDÁSOKAT! – 1.”– 2009.
február.
12. „Kifogások helyett MEGOLDÁSOKAT! – 2.” – 2009.
március.
13. „Kifogások helyett MEGOLDÁSOKAT! – 3.” – 2009.
június.
14. „Építeni! – Átlagtermés = veszteséges termelés!” –
2010. január.
15. „ …, na de ennyi havat?! – Hát sohase jó? Most
belvíz, majd aszály? – 2010. február.
16. „Májusi eső aranyat ér!”- akkor lehet, hogy néhol
már kialakult az aranymérgezés” – 2010. május.
Azok a dolgok, gondolatok, melyeket ezekben a cikkekben
írtam, mind a hétköznapi gyakorlatból, az önökkel közösen
szerzett tapasztalatokból, kutatóintézeti - hatósági mérési

Az Affirm széles hatásspektrummal rendelkezik a bagolylepkék
és a különböző gyümölcsmolyok, sodrómolyok, aknázómolyok
lárvái ellen. Hatóanyaga gyorsan bejut a levélszövetekbe és
transzlamináris hatása révén hosszan tárolódik ott. Hatását
gyomorméregként fejti ki, egyszerre két ponton gátolja az
idegrendszer működését. A lárvák táplálkozása néhány órával a
permetlével való érintkezést követően leáll. A különböző lepkefajok hernyói érzékenyek a hatóanyagra, ezáltal alacsony
hatóanyag-dózis már képes kiváltani elpusztulásukat. A készítmény nagyon alacsony, 9,5 g/kg-nyi mennyiségben tartalmazza
az emamektin-benzoátot, így használata kisebb mértékben
terheli a környezetet. A hatóanyag gyors lebomlása rövid,
zöldségfélékben mindössze 3 napos élelmezés-egészségügyi
várakozási idő alkalmazását teszi lehetővé.
Az Affirm engedélyét hazánkban az almatermésűek és a szőlő
mellett a fontosabb zöldségkultúrákban, így paprikában, paradicsomban, uborkában, tök- és dinnyefélékben, zöldbabban és
salátában kapta meg. Gyapottok-bagolylepke ellen felhasználása 1,5-2,0 kg/ha-os dózisban 400-1200 l/ha vízmennyiséggel
javasolt a lárvák tömeges kelésének kezdetekor.
A paradicsom-levélaknázómoly (Tuta absoluta) egyike azon
karantén kártevőknek, amelyek megjelenése és elterjedése
potenciális veszélyt jelent főként a hajtatott paradicsom
termesztésében. A lepkefaj Dél-Amerikából származik, 2006 óta
viszont Európában is észlelték több helyszínen. Először
Spanyolországban találták meg, majd 2007-ben Ibiza szigetén,
2008-ban pedig Algériában, Marokkóban, Tunéziában, Dél-Franciaországban és Olaszország számos régiójában észlelték.
2009-ben további helyszínekről, Máltáról, Líbiából és Görögországból jelentették előfordulását. Magyarországon hajtatott
paradicsom állományban észlelték először,idén januárban.

eredményekből, szakirodalmi adatokból jöttek össze, melyek
természetesen szintén gyakorlati tapasztalati alapúak. Már az
írások címét is úgy adtam meg, hogy az teljesen elüssön a
mai marketing alapú írások címétől, hisz a marketing alapszabálya, hogy „Adj egy jó címet!” – de talán mindig ez a
legnehezebb, ha egy olyan dolgot akar az ember közölni, ami
nem csak az ő számára hoz hasznot.
Nem mondom, hogy veszélytelen vállalkozás a mai világban,
a mai gazdasági helyzetben olyat csinálni, amivel az ember
kilóg a sorból, mert azt általában nem szereti az emberi
környezet. Én magamon is többször megtapasztaltam, hogy
az irigység mennyi problémát, sérülést okoz. Viszont az
irigység a butaságból ered, mert csak az irigy, aki „mindig
jobban tudja”- hogy hogyan nem lehet valamit, mint azt hogy
hogyan lehet? – és soha sincs egy önálló ötlete. Viszont ez
nem viszi az ő dolgát sem előre, meg az sem, ha panaszkodunk. Mindig van megoldás! Csak gondolkodni kell!
Különösen azon, hogy ha úgy nem megy, és ez jól látszik,
ahogy eddig, akkor félre kell tenni még a beidegzett feltétel
nélküli tekintély tiszteletet is, mert csak a valós értékek és
eredmények érdemlik meg azt. Az önmarketing nem!
A felsorolt címek mögött olyan visszajelzések vannak, ami
nem csak az én dolgomat vitték előrébb, hanem azokét is,
akik elfogadták az írásokban szereplő gondolatokat. Itt a
homokon is lehet igen eredményesen gazdálkodni, ha felismerjük azt, hogy hogyan tudjuk jobban kiaknázni a körülményeinkben meglevő lehetőségeket.
Mert a növények képesek többször annyit teremni, mint amihez szoktak a „nehogymán” emberek, mert érkezik mindig
annyi csapadék amennyivel ezeket a mennyiségeket meg
lehet nevelni, de a legfontosabb, hogy érkezik annyi energia
a napból, amennyi biztosítja Magyarországon 45 – 50 tonna
szárazanyag előállítását egy évben egy hektáron!

A paradicsom-levélaknázómoly gazdanövénye elsősorban a
paradicsom, de képes fennmaradni más, Solanaceae családba tartozó növényfajon (burgonya, tojásgyümölcs, paprika,
gyomfajok) is jelentősebb kártétel nélkül. Lárvája károsít,
aknázva rág a levélben, belerág a szárba, a bogyókba, ezáltal
jelentős termésveszteséget okoz. A levélaknák szabálytalan
alakúak, később a teljes levélzet elpusztul az aknázás következtében. A szárban rágott járatok fejlődési rendellenességek
kialakulásához vezetnek. A bogyók a berágások helyén
másodlagos fertőzések által rothadásnak indulnak.
A paradicsom-levélaknázómoly (Tuta absoluta) lárvája ellen
is kiváló védelmet nyújt az Affirm. A készítményt 7 naponként
2-3 alkalommal permetezve illesztik be a lárvák elleni
védekezési technológiába. A készítmény kimagasló
hatékonyságával, egyedülálló hatásmódjával egy új
technológiai elemet jelent a zöldségfélék hernyókártevői ellen.
Az Affirm jövő februártól kerül kereskedelmi forgalomba.
Lucza Zoltán
Syngenta Kft.

Nos, ezt a mai általános gyakorlattól teljesen elütő, szokatlan
gondolkodásmódot értékelték úgy a Debreceni Egyetem Agrár- és Környezetgazdálkodási Centruma növénytermesztési
tanszéke, hogy tanítani kell! – úgyhogy március 31-étől nemcsak hogy tananyag, de vizsgaanyag is lett(em). Ezért a
munkáért az idei ünnepi tanácsülésén „Tiszteletbeli Egyetemi
Docens” címet adományoztak, ráadásul doktori fokozat nélkül(!!!), melyet a következő elérhetőségen is ellenőrizhetnek:
https://portal.agr.unideb.hu/karok/mek/kar/galeria/fotoalbum.html.
A docensi cím az értelmező kézi szótár szerint egyetemi tanári, azaz professzori fokozatot jelent.
Számomra ez nem csak dicsőséget, hanem természetesen
kötelességet is jelent. Kötelességet, hogy a környezetemet,
azokat, akikből élek, a jövőben is hasonló színvonalon szolgáljam.
Ezért van az, hogy ahelyett, hogy egyszerűnek tűnő kérdésekre a legkisebb ráfordítással egyszerű válaszok adásával
értékesítsek, megpróbálom gondolkodásra késztetni a velem
kapcsolatba lépőket. Minden történésnek oka van. Talán nehezebb, de olcsóbb és környezetkímélőbb a tüneteket okozó
okokat kezelni, még ha a mai környezetünk nem is erre késztet ebben a rohanónak mondott világban. Ezért hoztuk létre a
munkatársaimmal a „Talaj és növényorvoslás” programot is,
mely a növényvédelembe bevonja nemcsak a növény, de
leginkább a terület önvédekező képességét is. Mert ilyen is
van!
Kormányos Ferenc, Tiszteletbeli Egyetemi Docens
nv. fejlesztő szakmérnök, Cheminova Mo. Kft., 20/9 438 695
Bővebb információk, letölthető szakmai anyagok, videók:
www.cheminova.hu

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

