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A diktatúra kiteljesedése, avagy semmi se drága, egyeseknek

Természetesen nem ez a lényeg, ezért nem is érdemelne rá). S három lehetséges elképzelésem van az indokra. Az első 
egyetlen szót sem, de az a mód, ahogyan ezt tették, az mellett az irigység, a második, hogy így fejezte ki háláját, a harmadik 
azért nem lehet szó nélkül elmenni. Volt az ügyvédemmel egy pedig, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében. Mindhárom 
fogadásom, melyet megnyertem. A fogadásom pedig arról esetben csak mélyen sajnálom, hogy valaki aki már elérte a 
szólt, hogy biztosra vettem, hogy hoznak ellenem egy hamis nyugdíj korhatárt, s állítólag tisztességben, az ilyenre vete-
tanút, és ez bejött. medjen.

S akkor mire volt jó ez az egész?- kérdezik tőlem. Több S a sajtó szabadságáról, és a pártatlan igazságszolgáltatásról 
dologra is fény derült. Az az ember aki rólam a Rossz hír, csak annyit, hogy ez az idős hölgy az elmúlt 10 évben nem 
nagyon rossz hír című cikket írta, s mint munkatárs írta csak vásárolt a gazdaboltomban, ahol állítólag azt az ominózus 
alá a cikket, nem vállalva nevét, s én keresetlen szavakkal kijelentést tettem, az önkormányzati választást követő héten, 
megtiszteltem ezért, az nem más, mint Duka Félix a mórahalmi 2010 október 4 és 9-e között. Igaz akkor sem vásárolt, csak 
Aranyszöm Rendezvényház vezetője. Értem én, s egyben érdeklődött, de mily szerencse, hogy akkor pont ott volt, pont 
sajnálom is, hogy a megélhetésért folytatott küzdelemben ilyen meghallotta, s ezzel rögtön rohant is Duka Félixhez, aki ezt 
reményeim szerint tőle is idegen eszközökre kényszerül, de megírta, igaz, hogy csak 2011 januárjában, amikor még 
azért én biztos, hogy nem vállalnák be ilyet. ugyanezen cikk mellett a Sikerült … megmenteni a Mórakertet 

című írása is megjelent. Igaz akkor már folyt a Mórakert 
A hamis tanúról pedig csak annyit, hogy nagyon-nagyon felszámolása, de ennyit a hitelességről.
sajnálom, s helyette is szégyenkezem. Kerestem az indo-
kokat, hogy mi vihet rá erre valakit, sőt elmondása szerint Tisztelettel: Knipf Róbert
maga jelentkezett a feladatra. (Az emberek döntő többsége főszerkesztő
inkább nem megy el tanúnak, mint hogy maga jelentkezzen 

Rágalmazásért sajtó helyreigazítási pert kezdeményeztem a Térségi Tükör januári száma ellen, melyet mily meglepő, 
természetesen elvesztettem. Amíg a Homoki Gazda újságban jelenik meg valami, az sérti a sajtószabadságot, de ha 
ellene, az természetesen nem.
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MŰTRÁGYA NÉLKÜL NINCS BIZTOS TERMÉS
Ammónium-nitrát import 10 920 Ft/100 kg

Ammónium-nitrát magyar 11 000 Ft/100 kg

0-10-24 + Ca + Mg + 6S DC komplex 13 187 Ft/100 kg

Rosafert 12-12-17 + 2 MgO + Me 12 235 Ft/50 kg

Rosafert 12-7-17 + 2 MgO 10 810 Ft/50 kg

Rosafert 12-6-18 + 3 MgO + 24,5 SO3 11 327 Ft/50 kg

Rosasol 15-30-15 + Me 15 285 Ft/25 kg
   100%-ban vízoldható starter

Rosasol 17-9-29 + 1 MgO + Me 14 010 Ft/25 kg
   100%-ban vízoldható általános indító

Rosasol 24-8-17 + Me 12 255 Ft/25 kg
   100%-ban vízoldható nitrogén túlsúlyos indító

Gyökér  3% N - 24 % P2O5 - 4,4 % CaO 0,2 855 Ft/db

1/1 1 940 Ft/db

Zöld levél  7 % N - 10 % MgO 0,2 621 Ft/db

1/1 1 580 Ft/db

Baromfitrágya Italpoll ina 2 000 Ft/25 kg

Baromfitrágya Orgevit 2 000 Ft/25 kg

Marhatrágya Bio-Rex 2 000 Ft/25 kg

Marhatrágya Tribu 2 000 Ft/25 kg

A Rosier gyár termékeit szerencsére már nem kell bemutatni, 
közkedveltek, mert többet nyújtanak mint amit vár a termelő tőlük:

Folyékony lombtrágyák:

Granulált szerves trágyák:

Mórahalom: (62) 580 318
Zákányszék: (62) 290 521
Kistelek: (62) 257 879

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
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Újra itt van az Antracol: mit ér egy
gombaölő szer, ha kontakt?

Mint ismeretes a vegyszeres növényvédelem kezdetén a kór- A propineb hatóanyag első engedélyét Antracol 70 WP néven történő alkalmazásakor 315 g/ha könnyen felvehető, ionos 
okozó gombák ellen először a kontakt hatóanyagok jelentek 44 évvel ezelőtt, 1967-ben kapta meg. A 2006-os szezontól formájú cinket juttatunk ki. Ez a mennyiség a kultúrnövények 
meg, majd a növényvédő szer kutatás fejlődésével a múlt ugyan közel öt évig nem volt forgalomban az Antracol a többségének elegendő lenne, ha mind a lombra kerülne. 
század hetvenes éveitől kezdve, egyre több felszívódó magyar piacon, de most kényelmesebb, jobban oldódó WG Például a szőlő 10 t/ha termés esetén átlagosan 257g/ha cink 
hatóanyagú készítmény állt a felhasználók rendelkezésére. formulációját újra használhatják a termelők. Az új enge- mikroelemet igényel egy vegetációban (Ruckenbauer, 1987). 
A gyakorlat tehát először a kontakt, később a modernebb délyokiratban foglaltak szerint számos kultúrában alkal- Az Antracol szőlőben engedélyezett dózisa 1,2-1,6 kg/ha, ami 
felszívódó hatóanyagokat ismerte meg és használta nagyobb mazható: szőlőben szőlőperonoszpóra és szőlőorbánc, 189–251 g/ha könnyen felvehető ionos formájú cinket jelent. A 
arányban. Most újra változik a trend, és úgy látszik, hogy a almában, körtében, birsben és naspolyában varasodás és számokból látszik, hogy amennyiben egy szőlő ültetvényben 
kontakt hatóanyagú készítmények jelentősége nő meg. egyéb gombabetegségek, meggyben és cseresznyében az Antracol 70 WG-t két alkalommal használjuk, akkor csak a 

monília és egyéb gombabetegségek, paradicsomban fitoftóra lombfelületre kerülő Antracol bőségesen fedezheti a szőlő 
Biztos, hogy sok szempontból a felszívódó, vagy mélyhatású és fenésedés, burgonyában fitoftóra és alternária, dohány- egész vegetációs cink igényét. E készítmény egyik erőssége, 
hatóanyagok előnyösebbek (belső védelem, kuratív, antispo- ban peronszpóra, dísznövényekben rozsda és egyéb gomba- hogy a propinebben lévő cink kb. tízszer jobban szívódik fel a 
ruláns aktivitások, hosszabb hatástartam, gyors hatás, stb.), betegségek ellen. Hatásspektruma széles, a lisztharmat típusú levélfelületen keresztül, mint a szervetlen formában lévő cink 
de az is biztos, hogy a rezisztencia kialakulás szempontjából a gombák kivételével szinte minden fitopatogén gomba bele- [ZnCl2]. Az Antracol-t - talán éppen a cink tartalom miatt is - 
kontakt, multisite hatással rendelkező fungicidek hordozzák a tartozik. rendkívül jól tűrik a zöld növényi részek, ezért is szerepelhet 
legkisebb rizikót, és ezt már hosszú évtizedek óta bizonyítják. az engedélyokiratban pl. a dohány palántakori kezelése.
Örömteli hír, hogy 2011-től az ilyen típusú hatóanyagok köre A propineb molekulában nagy mennyiségben található a 
egy olyan készítménnyel bővül, mint az Antracol 70 WG, gyorsan mobilizálódó és könnyen felvehető cink. Ugyan más Lovász Csaba
amely abban különbözik a többi ditiokarbamáttól, hogy az ditiokarbamát molekula is tartalmazhat cinket, de kisebb Bayer CropScience
említett tulajdonságon túl, még a növény cink táplálását is mennyiségben, és kevésbé előnyös kötésben. A propineb 
megoldja. előnye éppen abban rejlik, hogy az Antracol 2 kg/ha dózisban 

Az utóbbi néhány évben a gombák elleni növényvédelmi technológiákban a kontakt hatóanyagú készítmények 
„reneszánszukat élik”. Különösen igaz ez a klasszikusnak mondható réz és kén tartalmú készítményekre, valamint a 
szintetikus dikarboximid és ditiokarbamát hatóanyag csoportokra. Igaz ugyan, hogy jó néhány közülük az európai újra 
regisztrációs folyamat miatt végleg eltűnt a piacról, de a megmaradtak „újult erővel” aratják sikereiket.

Előzzük meg a problémákat!
®A talajlakó, talajból fertőző kórokozó gombák (pl. a palánta- Így ezek ellen a súlyos károkat okozó talajlakó gombák ellen A Yeald  Plus használatának előnyei:

dőlés kórokozói, Fusarium, fehérpenész) ellen nehéz vagy hatékonyan csakis a talajban lehet védekezni, a természetes - Speciális gyökeresítő cink tápanyagforma
egyáltalán nem lehet a kertészeti termelésben sem állomány- ellenségükkel. - Hidegben is felvehető (5-7°C-tól már dolgozik!)
kezelésekkel védekezni. Mivel a fertőző képletek a talajban - Rugalmas felhasználhatóság: gyökéren és levélen keresztül 
szaporodnak, onnan indulnak „hódító útjukra” és mire a látható egyaránt gyorsan hat (csapadékos időben levéltrágyázással 
tünetek kialakulnak sokszor már késő a problémát orvosolni, TRIFENDER - a gyökértestőr is kijuttatható)
ha egyáltalán lehetséges. Mivel a hajtató berendezéseket nem - Serkenti az auxin szintézist, így már két hét alatt 30-35%-os 
lehet csak úgy egykönnyen áttelepíteni így sok esetben évek, Trichoderma asperellum hiperparazita gomba spóráit tartal- gyökértömeg növekedés érhető el
sőt évtizedek óta termelik ugyanazon a területen ugyanazt a mazó mikrobiológiai termésnövelő készítmény, talajeredetű - A gyorsabb begyökeresedés javítja a tápanyag- és a 
növényt, vagy sok esetben több kultúrát is egymás után, károsító mikroorganizmusok (pl. Pythium, Rhizoctonia, vízfelvételt, így nő a termésmennyiség
melyeknek közös kórokozói is vannak. Fusarium, Phyhtoptora, Sclerotinia, Verticillium stb.) fajok 

antagonistája

Hatása:
- Antibiotikus hatású anyagok termelése más (kórokozó) 

mikro-organizmusok ellen
- Más gombák (köztük kórokozók) gombafonalával közvetlen 

táplálkozás
- Az élettér elvétele gyors szaporodással más (kórokozó) 

gombák elől
- Növényi növekedést serkentő anyagok termelése
- Cellulózbontás segítése, bizonyos mikroelemek felvehetővé 

tétele a növények számára
- Növények stressztűrő képességének fokozása
- A gyökérrendszer környezetében lévő (más mikrobák által 

termelt) kedvezőtlen tulajdonságú anyagok közömbösítése, 
lebontása

Gyors start - fél siker!
A zöldségpalánták kiültetése utáni gyors begyökeresedése, 
és/vagy a kedvezőtlen időjárási körülmények utáni hatékony 
gyökértömeg regeneráció a töretlen fejlődés, így a későbbi 
koraiság és a termésminőség egyik meghatározó tényezője, 
melynek fontos tápanyaga a foszfor mellett a cink! Kerüljük 
azonban a magas foszfortartamú starter műtrágyák túlada-
golását, mert a hajtatott növények számára meghatározó További részletesebb információkért, kérjük forduljon 
fontosságú kalcium kicsapódását okozhatja a talajban! Az erős bizalommal a Magyar Kwizda kertészeti szaktanácsadójához: 
és sűrű gyökérzet kialakulása tehát a magas cinktartalmú Antal Anikó   tel.: 30/560 1224.

®
Yeald  Plus-szal biztosítható hatékonyan.

®

Rhizoctonia kártétele burgonya gumó felszínén

A palántanevelésben az egyik legjelentősebb probléma a palántadőlés

3 nappal a Yeald Plusz-al történt levéltrágyázás után már új,
fehér hajszálgyökerek!
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Hatékony védelem a korai
gombabetegségek ellen
Almásaink leveszélyesebb gombabetegsége a Károsítása minden évben rendszeresen jelentkezik, 
varasodás, amely évről-évre óriási károkat okoz! súlyos károkat azonban a hűvös tavaszi, csapadékos 
Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a leg- időszakot követően idéz elő.
több problémát a korai fertőzések okozzák. 

Jellegzetes tünetei a levélen, vesszőn és a gyümöl-
A spóraszóródás már a vegetációs időszak előtt csön egyaránt jelentkezik. Az egész levéllemez vagy 
megindul és a fertőzés, az első zöld hajtások meg- csak egy része megnagyobbodik, ráncosodik, töré-
jelenésekor igen gyorsan bekövetkezik. Az ilyenkor kennyé válik. A fertőzött levelek színe először sárgás-
létrejött fertőzések, akár az egész vegetációs idő- zöld, később sárbásbarna illetve liláspirossá válik. 
szakot végigkísérhetik. Felületükön finom, fehér deres bevonat képződik. 

Később a levelek elszáradnak, majd lehullanak
Ezért nagyon fontos a korai fertőzések kivédése! A kórokozó hőmérsékleti igénye alacsony, 4-14 C fok 

körüli. Ezért már az enyhébb téli napokon is szapo-
A védelmet az is nehezíti, hogy ebben az időszakban rodásra képes a gomba. 
általában nagy a hőingadozás; a nappali felmelege-
dést gyors éjszakai lehülés követi. Az ilyen szélső-
séges időjárási körülmények között az egyes szerek is Védekezés:
különböző képpen fejtik ki hatásukat. Ezt a szerválasz-
tásnál feltétlenül figyelembe kell venni! A rügypattanás előtti rezes lemosópermetezés elen-
Ebben az időszakban biztos védelmet csak olyan gedhetetlen fontosságú a fertőzések megakadályozá-
gombaölő szerrel érhetünk el, melynek hatékonysága sára. Erre kiválóan alkalmas a nagytisztaságú 
független az időszakra jellemző szélsőséges hőinga- NEORAM rézoxiklorid, mert optimális részecske 
dozásoktól és az alacsony hőmérséklettől. Ilyen gom- formulációval rendelkezik, így az esőnek, harmatnak 
baölőszer a Chorus. ellenáll!

Ezt követően a hajtások egérfül állapotában térhetünk 
át a felszívódó és további kontakt szerekre. A minél 

A korai varasodás megelőzésére: korábbi, jól időzített preventív védekezés döntő fontos-
CHORUS 50 WG! ságú, elmúlasztása nagy veszéllyel jár!

A Chorus egyedülálló tulajdonsága, hogy más 
hatóanyagú szerekkel ellentétben hatékonyságát A vízálló védelem: BRAVO 500.
alacsony, fagypont körüli hőmérsékleten is meg-
őrzi és hatását maradéktalanul kifejti. Az első zöld levélkék megjelenésekor már feltétlenül 

védekezni kell olyan nagyhatékonyságú kontakt 
A Chorus kiváló korai varasodás elleni hatása megala- szerrel, mint a BRAVO 500. A BRAVO a korai 
pozza, a későbbi védekezések sikerét is! fertőzések ellen kiváló védelmet nyújt, még az ilyenkor 

gyakori, heves esőzéssel járó, párás, ködös 
A Chorus éppen arra képes, amire ekkor igazán változékony időjárásban is. A BRAVO hatóanyagának 
szükség van: köszönhetően igen erős tapadást  b iztosí t ,  
- alacsony hőmérsékleten is maradéktalanul kifejti lemoshatatlan bevonatot képezve a növény felületén.

hatását, A BRAVO kezelést követően folytassuk a permetezést 
- felszívódó, így belülről véd a SCORE 250 EC-vel.
- kuratív (gyógyító) hatással is rendelkezik, ezért 

képes a már elindult fertőzéseket blokkolni,
- hatásmechanizmusa révén meggátolja a A biztos stratégia bástyája:

keresztrezisztencia kialakulását, SCORE 250 EC.
- jó biológiai mellékhatással rendelkezik 

almafalisztharmat ellen is, A SCORE éppen azt tudja, amire ekkor szükségünk 
van! Felszívódik a fertőzésre igen érzékeny zöld nö-

A Chorust egérfül állapottól a virágzás végéig 7-8 vényi részekbe és ott belülről véd. Hatása független az 
naponként, 2-4 alkalommal javasoljuk használni. időjárástól és a csapadéktól, hidegtől.

A fakadást követően a fiatal zöld részek védelmére 
A Chorus kiváló védelmet nyújt csonthéjas gyü- legalább két SCORE-os kezelésre van szükség. Az 
mölcsöseink moníliás betegsége ellen is, mert elsőt akkor adjuk, amikor a csúcsrügy 1-1,5 cm-re 
bejut a virágrügy belsejébe is, így a legkritikusabb kizöldült, a másodikat 8 nappal később. Ez a három 
időszaktól – a virágnyílástól – már védelemben feltétlenül fontos kezelés 2 hetes védelmet biztosít a 
részesül a virágzat. termesztő biztonságát szolgálva, a legkritikusabb 
Az első kezelést fehérbimbós állapotban javasolt periódusban. Ha az időjárás a továbbiakban is hüvős, 
elvégezni. A második permetezést, ha még mindig csapadékos, változékony, akkor további 1-2 SCORE-
folyamatosan 12-13 C fok körül alakul a napi átlag- os kezelésre is szükség lehet. A SCORE a tafrinán 
hőmérséklet, akkor érdemes megismételni a Chorus- kívül védelmet nyújt a virágokat veszélyeztető monília, 
os kezelést, ha ettől magasabb a léghőmérséklet, a tavasz folyamán aktivizálódó lisztharmat és a 
akkor váltsunk Topas-ra. Ezzel a technológiával levéllyukacsosodást okozó gombák ellen is.
kivédhető a korai fertőzésekből kiinduló - és a ké- Fontos ismételten felhívni a figyelmet, hogy mind-
sőbbiekben akár az egész termőrész pusztulását három korokozó ellen elengedhetetlen fontosságú a 
okozó- súlyos moníliás fertőzések. rügypattanás előtti rezes lemosópermetezés, amelyre 
Az egyik legkorábban veszélyeztetett gyümölcsfajunk ideális készítmény a már említett, kiváló ár-érték 
az ŐSZIBARACK. Korai fakadásának köszönhetően a aránnyal és optimális szemcsemérettel formulázott 
kórokozók hamar megtámadják. NEORAM rézoxiklorid!
Szintén korán jelentkező gombabetegség az 
őszibarack TAFRINÁS LEVÉLFODROSODÁS-a, vagy Forrai Ákos
ahogyan szemléletesen régen nevezték, a dérharmat. Syngenta Kft.

Optimális tápanyag-
forrás és humusz

Az Orgevit

A Bátori Kert Plusz kínálatában szereplő ORGEVIT granulátum 2005 
tavaszán jelent meg a magyar piacon mint magas szerves anyag tartalmú 
granulált trágya. Beltartalmi értéke kiváló, szerves anyag tartalma 65 % 
és az összes nélkülözhetetlen tápelemet és mikroelemet tartalmazza amire 
egy kertészetben szükség van.

Magas szerves anyag  tartalmának és kiegyensúlyozott N-P-K tartalmának 
köszönhetően a Dél-Alföldi kertészek rögtön megkedvelték az ORGEVITET 
és kiváló eredményekről számoltak be saláta, káposztafélék, paprika, 
paradicsom és burgonya termesztésében. A magas szerves anyag 
tartalomnak köszönhetően a tápanyag feltáródás lassabb és egyenletesebb 
mint a műtrágyáknál, ezért a tenyészidő nagy részében értékes szerves 
tápanyaggal látja el a termesztett növényünket. Klórtartalma minimális, ezért 
az érzékenyebb kertészeti kultúrák is nagy biztonsággal termeszthetők a 
használata mellett. A többféle kiszerelésnek és a korszerű granulált formának 
köszönhetően valamennyi kertészeti szegmens számára kiváló megoldást 
nyújt az ORGEVIT granulátum.

Magas szerves anyag tartalom = magasabb 
termésátlag és minőség

Az elmúlt hat évben számos kertészetben nyomon követtük, hogy milyen 
előnyökkel jár a magas szerves anyag tartalmú készítmények talajba 
juttatása. 

Az ORGEVITET már évek óta használó kertészek szinte mindegyike, 
jelentős terméstöbbletről, jobb terméskötődésről, erősebb intenzívebben 
fejlődő növényállományról számoltak be. A kertészek többsége kiemelte, 
hogy már két év használat után sokkal ellenállóbb lett az állomány a 
gombás betegségekkel szemben, és sokkal zamatosabb, ízesebb lett a 
termés.

Keresse az ORGEVITET viszonteladó partnereinknél.

Kiss László
Bátori Kert Plusz Kft.

Mórahalom: (62) 580 318
Zákányszék: (62) 290 521
Kistelek: (62) 257 879

Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft.

FRANCIA FÁTYOLFÓLIÁK

Széles választékban, 

négyzetméterenkénti Áfás áron.

1,6-tól 16 méter szélességig sok 

lépcsőben, 100 méteres 

tekercsekben, valamint 6,5; 10,5; 

12,75; 16 méter szélességű 250 

méteres hosszban is.

32 Ft-os 



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

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

4. oldal

Tavasz indulás, munkák tervezése

Környékünkön még mindig nagyon sok helyen a megemel- nem szabad, hiszen egy rosszul megválasztott összetételű fonálférgek, azok ezzel a problémával az idén külön számol-
kedett talajvíz komoly problémát okoz. A vízszint csökkené- műtrágya esetén többet dobunk ki azzal, hogy később, vagy janak. A fonálférgek mozgását, terjedését a talaj felszínén, 
sével azonban még nem oldódik meg minden gondunk. A talaj kevesebb terem mintha ezekbe a vizsgálatokba, szaktanácsba vagy az alatt oldalra mozgó talajvíz elősegíti. Tömören, ott is 
felszínéről eltűnő víz még nem jelenti azt, hogy termesztett beruházunk. Akinek a jövedelme részben vagy egészben ettől számolnunk kell megjelenésükre, ahol eddig sohasem volt, 
növényeink számára is alkalmassá vált a terület. A magas függ, az nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ne vagy ahol folyamatosan védekeztek ellenük.
vízállás következtében talajunk összetömörödött, s a táp- kérdezzen.
anyagok nagy része, ha nem az összes a visszahúzódó vízzel A legöregebb a magyar palettán a Vydate 10G, felhasználása 
együtt távozott. Természetesen nem az összes, de a nö- Nincsenek buta kérdések! Ha csendben marad, ha nem szólal felsőfokú növényvédelmi képesítéshez kötött. A Vydate L 
vények számára felvehetők igen, mert az anaerob, levegőtlen meg, csak megtagadja magától a tanulás, a fejlődés lehető- pedig további megkötést tartalmaz, hiszen felhasználása 
körülmények között a maradók olyan kötésbe kerültek, mely a ségét. S minden év más és más. Nem lehet a tavaly felírt csakis zárt rendszerű kijuttatással engedélyezett, azaz 
növények számára felvehetetlen. tanácsokból, anyagokból garantáltan jó eredményt elérni, csepegtető csöveken keresztül. A Nemathorin 10G jelenleg a 

hiszen az idei évben a talaj ugyan ugyanott van, mint tavaly, legelterjedtebb fonálféreg irtó szer, de továbbra sincs 
Fontos ezért a talajélet mielőbbi beindítása, szerkezetének a de azért a tápanyag szolgáltató képessége, tápanyag szintje engedélye gyökérzöldségekben, ahol sokan használják, de 
lehető legjobb állapotba hozása. Amennyiben van, vagy más, s elvileg vetésváltást is végeztünk, tehát már semmi sem annak ellenére, hogy egy-egy ilyen kezelés nem két fillér, 
vásárolunk szerves trágyát, úgy annak kijuttatása segít a prob- azonos. Esetleg más fajtával dolgozunk, máskor vetünk, mégsem tartják be, a használati utasítást, hogy 10-15 cm 
léma enyhítésén. Az almos szerves trágyák szerkezetjavító ültetünk, más az időjárás, többet, vagy kevesebbet süt a nap, mélyen egyenletesen teljes felületre kell bedolgozni. A szer 
hatása kiemelkedő, érettségüktől függően tudunk tápanyag hidegebb, vagy melegebb van, s sorolhatnám még a megvál- ellen kialakuló rezisztencia fő oka, hogy aluldozírozva, a felső 
szolgáltatásukkal is számolni. A nyers almos szerves trágya tozott tényezőket, melyeket mind figyelembe kellene venni. egy-két centiméterbe dolgozzák, vetik bele a szert. Az év 
ugyanakkor a bomlásához a növényeink elöl is képes nitro- második felétől az EU szerharmonizációjával egy időben 
gént elvonni, ezért ha ilyet használtunk, akkor plusz nitrogén Ön rendelkezik-e azzal a tudással, amely az itt felsoroltakat is kerülhet sor a Nemacur engedélyének kiadására is, mely 
pótlásáról kell gondoskodni. mind figyelembe veszi, vagy csinálja úgy, mint eddig, csak a folyékony, tehát a legkönnyebben és a legegyenletesebben 

vonatról fog lemaradni, hiszen bizonyára Ön is ismer kijuttatható fonálféreg irtó lesz a magyar piacon. Mórahalmon 
A granulált baromfi és marhatrágyák nagyobb része garantált olyanokat, akik már abbahagyták „mert nem éri meg” felkiál- a hatósági vizsgálatokban jól vizsgázott sárgarépában. 
tápanyag mennyiséggel rendelkezik, ugyanakkor megjelent tással. És igazuk van, ha ugyanúgy fogják csinálni, mint 20 Hivatalos engedélye még nincs, de az EU több országában 
környékünkön is olyan olasz szárított marhatrágya, melynek évvel ezelőtt, de lehet, hogy az 5 év lenne a pontosabb, akkor zöldségfélékben engedélyezett.
nincs engedélye, s tápanyag tartalma is közelít a 0-hoz. Ha tényleg nem fogja megérni, hiszen átlagos mennyiség, átlagos 
már pénzt adunk érte, akkor ne csak a lelkiismeretünket nyug- minőség, melyet csak nehezen lehet eladni, azt is bizonytalan S még egy gyakori hibára, hiányosságra szeretném felhívni a 
tassuk meg, hanem nézzük meg azt is, hogy mit vásárolunk. áron. A piacnak pedig nem ez kell. Extra minőség, garantáltan figyelmet, s itt még az a vád sem érhet, hogy bármit is el 
Egy megadott mobilszámra nehéz reklamációt érvényesíteni, jó áron, vagy gyenge minőség, de már olyan áron, amiből nem akarok Önöknek adni. Az pedig a szellőztetés hiánya.
kidobni való pénze pedig az emberek nagyobbik felének nincs. lehet megélni. S igen néha az átlagost is el lehet jó áron adni, 
A granulált, ellenőrzött minőségű szárított baromfi trágyákból de ez olyan, mint a megrögzött szerencsejátékos, aki a húsz Azért, hogy növényünk gyorsabban fejlődjön, a fólia sátrat 
az Italpollina-t és az Orgevit-et forgalmazzuk, míg a granulált évvel ezelőtti egyszeri nagy nyereményére emlékszik, melyet zárva tartjuk, megőrizve ezzel a meleget, s megőrizve, sőt 
szárított marhatrágyából a Bio-Rex-et, és a Tribu-t. A Bio-Rex már régen felélt, de olyan jó emlékezni. Aki nem így kíván az ideális körülményeket teremtve ezzel a baktériumoknak, és a 
és a Tribu ugyanazon gyárból, ugyanazon minőségben készül, idén termelni, az forduljon hozzánk bizalommal. palántadőlés korokozóinak is. De még számos kortani 
de voltak olyan vásárlók Magyarországon akik kifogásolták a problémát idézünk vele elő. Szabály, ha borult napfény 
Bio-Rex-es zsákon lévő öt ágú vörös csillagot. Minthogyha Horinka Tamás két éve cégünk szakmai munkáját segíti, s szegény az idő, akkor is minden nap szellőztessünk, lehetőleg 
nem lenne mindegy annak a szarnak amely benne van a neve, szaktudása a magyar tápanyag ellátásban garancia, annyit, hogy a növényállományunk és a talaj felső egy-két 
zsákban, hogy milyen a csomagolása, fordítva nézve pedig kérje meg, s vizsgálati eredmények alapján Önnek is kiszá- millimétere felszáradjon. Rengeteg gondtól és problémától 
mit jelent, hogy jó nagy szar volt az egész, de, hogy ebbe is molja az Ön által meghatározott termésszinthez szükséges kíméljük meg magunkat, s pénztárcánk is kímélt állapotban 
politikát vinni az egy kicsit abszurd. Az összes termék garan- műtrágya mennyiségeket. Természetesen nem ingyen, hiszen marad.
tált összetételben és minőségben kerül a vásárlóinkhoz. a tudásnak értéke van. S furcsa a magyar ember, közös 

tapasztalatunk a Tamással, hogy amennyiben baráti, vagy A szellőztetés jótékony hatásaként fokozzuk a légcserét, a 
A szerves trágyázás után egy forgatásos talajműveléssel a egyéb megfontolások alapján szaktanácsadásunkért nem légcserével a növények párologtatását, s ezzel a tápanyag-
levegőzöttségen javíthatunk, s az Amalgerol használatával a kértünk díjazást, úgy az esetek jelentős részében a termelő felvételt a növekedést serkentjük elő. Azaz egy bezárt, 
talajéletet is beindíthatjuk. A tömörödött, vagy esetleg újra csak részben hajtotta végre, de ha már fizetett is érte, akkor páradús fólia sátorban, magas növényvédelmi költségek 
vizesedő, de az éppen kiültetett állományok gyorsabb gyöke- betartotta az utasításokat. Egy kultúra éves tápanyag ellátási mellett, gyenge fejlődés, s ezzel szemben szellőztetéssel 
resedésének elősegítésére használjunk Fosfitex Zn/Mn-t, programja 6000 Ft, s a talajvizsgálati eredményeket a termelő alacsonyabb növényvédelmi költség, jobb növényfejlődés.
permetezve 0,3%-ban, tápoldatként, csepegtető öntözéssel 2- szolgáltatja. Azaz vizsgálat, plusz szaktanácsadás egyenlő 
3 l/ha dózisban. Garantáltan gyors újra gyökeresedést, vagy egy zsák olcsóbb kertészeti műtrágya árával. De a plusz Ön dönt! Ön melyiket választja? S ha mindezt talajvizsgá-
intenzívebb gyökeresedést tudunk elérni vele. Elültetett jó eredmény nem ennyit hoz, hanem sokkal többet. Győződjön latokra alapozva, szaktanácsoltan, magasabb hozammal, jobb 
minőségű területen használhatjuk a Gyökér nevezetű foszfor meg róla Ön is. minőségben, akkor maradt még kérdés. Szerintem nem. 
túlsúlyos lombtrágyát, mely szintén látványos gyökeresedést Sikeres termesztést, magasabb jövedelmet!
produkál. A hobbi termelőknek, és a profiknak is ajánljuk ugyanakkor 

Tisztelettel: Knipf Róbertmegújuló honlapunkat, a www.kerteszekaruhaza.com -ot, ahol 
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnökA kimosott tápanyagok pótlására nem elég a kijuttatott szerves a kertészeti kultúrákhoz a hobbi termesztők, és a profik is 

trágya mennyisége egy intenzívebb termesztés esetén, ezért komoly támpontot kapnak egy-egy kultúra tápanyag ellá-
lehetőleg talajvizsgálattal, annak eredményével forduljunk tásához. A vizsgálati eredményre alapozott, a termelő saját 

Ne legyen rest kérdezni:szakemberhez. A talajvizsgálat díja, és egy kultúrához adott területére adaptált szaktanácsadást azonban ez nem pótolja.
szaktanácsadási díj egy ha-nál kisebb területen is megtérülő Horinka Tamás - 
beruházás. Akkor amikor egy zsák kertészeti műtrágya ára Az idei évtől felvettünk egy kertészmérnök hölgyet, Kovács mobil: (30) 229 07 56
összetételtől függően igencsak tízezer Ft felett van jelenleg, Józsefné, Mónit, aki szintén a termelők jobb kiszolgálását 

Knipf Róbert - növényvédelem, tápanyag utánpótlás, egyedi alkuk
akkor az okos termelő részére már nem kérdés, hogy ilyen hivatott szolgálni.

mobil: (30) 515 60 77
segítséget igénybe vesz-e vagy sem.

Kovács Józsefné (Móni) - termesztés technológiaA megnövekedett talajvíz elősegítette a fonálférgek terjedését. 
mobil: (70) 469 76 86Persze tudom, hogy sokan ezen is spórolni akarnak, de ezen Aki olyan kultúrát termeszt, ahol komoly gondot okozhatnak a 

tápanyag utánpótlás

Az idei tél a kelleténél tovább vendégeskedett nálunk, s így a rendelkezésre álló kevesebb idő pontos, tervezett 
munkavégzést igényel a mezőgazdaságból élőktől. Nagyobbat mint azt egy átlagos évjáratban. Egy pár gondolattal 
szeretnék ehhez hozzájárulni.
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