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A populizmusról sok szó esik a közbeszédben, Bayer József Akadémikus 2008-ban megjelent írásából idéztem! Azért,hogy többen értsük. K.R.
Kedves Kolléga, hozzájárulok ahhoz, hogy részleteket közöljön az írásomból. A hivatkozott írás egy előadásból keletkezett, amit a Pécsi Egyetem és a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület közös konferenciáján
tartottam még 2008-ban, a címe: A populizmus kísértése az új demokráciákban, és meg is jelent az egyetem kiadványában: A demokrácia deficitje, avagy a deficites hatalomgyakorlás c. kötet 39-52. oldalán.
Üdvözlettel, Bayer József

A populizmus kísértése az új
demokráciákban
A populizmus erősödése térségünkben a demokrácia válságának látványos jele, amely az új
demokráciák konszolidációjának megtorpanását fejezi ki. A nyugati országokban sok válságon és
visszaesésen keresztül végül a jóléti állam kifejlődése kölcsönzött tartósságot, nagy belső
szilárdságot a demokráciának. … amikor a jóléti állam eddigi rendszerét a globalizáció megrendíti,
meggyengülnek a liberális demokrácia alapjai is. A populizmus rossz esetben visszavezet egy
demokratikus homlokzattal rendelkező, manipulált tekintélyuralmi diktatúrába, jobb esetben az
illiberális demokrácia korszakának előhírnöke.
A populizmus a tekintélyuralmi rendszerekben a demokráciáért
folyó küzdelem része lehet, a demokráciákban viszont arra irányulhat, hogy politikusok a nép akaratára hivatkozva áthágják a
demokrácia alkotmányos eljárási normáit. Különösen válságos,
átalakuló társadalmakban nagy a kísértés arra, hogy politikusok a
választások útján nyert többségi felhatalmazást arra használják
fel, hogy voluntarista politikával, manipulatív eszközök felhasználásával, diktatórikus módszerekkel kormányozzanak, elnyomva
a kisebbségeket, felszámolva a politikai riválisok szervezeteit,
korlátozva a politikai szabadságot.
Tartalmi különbségeket is keresni kell a populizmus és a demokrácia szétválasztására, még ha valamiképpen össze is tartoznak.
A populizmus első tömeges megjelenése az átalakulásban lévő
agrártársadalmakban jelentkezik. Jellemző vonása a föld és a
mezőgazdaság felmagasztalása, a vér és rög mítosza, a parasztságnak, mint a nemzet egészséges törzsének idealizált ábrázolása, amelyből a megújulás erői származnak, része továbbá a
város, a gazdag polgárság és az uraságok, hatalmasságok
differenciálatlan gyűlölete, és a gyanakvás a politika egészével
szemben. Akár forradalmi mozgalmakból keletkező új rezsimek,
akár a régi uralkodó osztályok gyakorolták a hatalmat, előbbutóbb - saját hatalmukat alátámasztandó - megtanulták felhasználni és kanalizálni ezeket az érzelmeket és indulatokat. A nácizmus az ilyen népi indulatokat képes volt a totalitárius diktatúra
szekerébe is befogni.
A populizmusnak egy másik válfaja a gazdasági populizmus,
amely a modern piacgazdaság működésével és normáival szembeni ellenszenvet, népi elégedetlenséget lovagolja meg. A piac
törvényeivel szemben ez a fajta populizmus a politikai hatalom
voluntarizmusát szegezi szembe: az államtól vár védelmet a
versennyel szemben. Protekcionista kereskedelem- és gazdaságpolitikát szorgalmaz, stabil, „igazságos” árakat és béreket,
korporatista megállapodásokat, állami iparfejlesztést és munkahelyteremtést, ingyenes oktatást stb. A gazdasági populizmus
különösen nagy gazdasági válságok idején terjed el, főleg a
városi, ipari lakosság körében népszerű, és történetileg a latinamerikai peronizmusban öltött tiszta kifejezési formát.
A harmadik válfaj, a tisztán politikai populizmus, főként a kifejlett
kapitalista demokráciákra jellemző, fejletlenebb körülmények
között még keveredik az előző kettővel. A lényege az, hogy a
társadalmat két homogén, egymással szemben antagonisztikus
részre osztja: az egyik a „nép” mint olyan, a másik a korrupt elit. A
politikának eszerint a nép mindenkori akaratát kell kifejeznie, és
ha a politikai elit nem a nép érdekében kormányoz, akkor a
fennálló viszonyok felforgatásához egy radikális elitcserére van
szükség. E célból az elit egyik része a populista többségi elvet
hangoztatva, mindjobban manipulálja az elégedetlenkedő tömegeket, ostorozva a hatalmon lévő korrupt eliteket, ugyanakkor
önmagát a nép szócsöveként, kizárólagos képviselőjeként állítja
be. A populista vezérek folyvást ostorozzák a korrupt, népnyúzó
hatalmasokat, a nép egyszerű fiaként lépnek fel, akit a tiszta
erkölcs és a nép szolgálata vezet; és valósággal fürdenek a nép
szeretetében, akiket a rendszer megdöntésére vezetnek. Az ilyen
mozgalmak mögött gyakran nagyon komoly gazdaságpolitikai
küzdelmek is meghúzódnak, mint például az olajkutak jövedelmének nemzeti ellenőrzéséért folyó harc a venezuelai Chavez
forradalmában. Máskor a hatalmon lévők használják a populista
retorikát, hogy megfegyelmezzék a korrupt gazdasági eliteket,
amint ezt a putyini Oroszországban láthatjuk. Bármi legyen is az

ok, a populista politika a demokráciára hivatkozva mégiscsak a
liberális demokrácia aláásásához vezet. A populizmus végletesen
leegyszerűsíti a politikai kérdéseket, egyszerű válaszokat keres
bonyolult problémákra, amelyeket pusztán politikai akarattal,
mégpedig főként büntető hatalommal akar eldönteni. Fő vonása,
hogy polarizációt teremt a mi és az ők, a nép (és az ő felkent
szószólói) és a romlott politikai elitek között. Ennek során
felértékeli a közvetlen demokrácia módszereit, mint amilyen a
referendum, holott a modern gazdaság és társadalom legtöbb
kérdésében a nép kellő tájékozottság hiányában nem lehet képes
ésszerű döntést hozni. A népi elégedetlenséget meglovagoló,
tömegtámogatást mozgósítani képes vezérek (vagy inkább egy
vezér és a köré gyűlt alvezérek csapata) csatába száll a
„kijátszott” tömegek hangadójaként, megfogalmazza a nép
haragját kifejező jelszavakat („emlékezzünk a torgyáni „harag
napjára”) és célul tűzi ki az „uralkodó”, népidegen, gyakran
hazaárulónak is titulált kormányzó elit leváltását, amelynek
tagjaival szemben egyre szítják a nép ellenérzéseit.
A demokratikus diskurzust a populisták leegyszerűsítik a karizmatikus vezér kinyilatkoztatásaira és hívószavainak hitszerű
követésére. A ma dominánsan jobboldali populisták egész
Európában élesen támadják a kormányzó politikai elit hatalmi
visszaéléseit, korrupcióját, bírálják a berendezkedett pártok kartelljét. A rend és tekintély helyreállítását követelik a túlzottan
libertáriusnak és toleránsnak gondolt (baloldali) politikai kultúrával
szemben. Homogén nemzetállamot akarnak, amely elveti a
multikulturalizmust, mint a kisebbségi kultúrák gáttalan térnyerését és tobzódását. Ez a kisebbség-ellenes magatartás már nem
okvetlenül a régi rasszizmus alapján áll. A mottó szerint minden
nép, minden kultúra virágozzék, de ezt lehetőleg a saját országában tegye. Hollandia legyen a hollandoké, Németország a
németeké, Magyarország pedig a magyaroké, és folytathatnánk a
sort. A populisták a nyitott társadalmat összekapcsolják a
bűnözés terjedésével és a közbiztonság romlásával, és ezzel
szemben a rend és tekintély hagyományos konzervatív értékeit
hangsúlyozzák. Általában euró-szkeptikusok, és éppen azért
ellenzik az európai integrációt, mert az közvetíti a számukra a
kíméletlen gazdasági versenyt, a globális pénzügyi és gazdasági
kényszereket, és ezáltal fenyegeti az etnikai-kulturális identitásukat. A populizmus ugyanakkor ideológiailag terméketlen, mert
nem kínál semmilyen használható megoldást a globalizáció által
felvetett problémákra, ellenben létében fenyegeti a liberális
demokráciát és politikai kultúrát. Szerencsére a populizmus
romboló hatásával szemben komoly fékek hatnak. Európa
fejlettebb országaira jellemző, hogy a populisták, ha jelentős
választói támogatásra tettek is szert, kormányra kerülve nem
képesek tartósan eszméik jegyében kormányozni. Hamar szembesülnek nagyhangú ígéreteik betarthatatlanságával, beleütköznek a modern gazdaság és társadalom, valamint a parlamenti
politizálás és az érdekközvetítés komplex rendszerébe. Ennek
hatására egymással veszekedő frakciókra szakadnak, és előbbutóbb elveszítik a támogatásukat. A fák nem nőnek az égig
Közép-Európában sem, amint a lengyelországi események
mutatják, ahol a Kaczinsky fivérek jobboldali, nemzeti radikális
kurzusa rövid idő alatt demonstrálta kormányzóképtelenségüket
és alkalmatlanságukat a gazdaság és társadalom konszolidációjára és európai integrálására. A populisták általában ugyanazért nem tudnak kormányozni, amiért megválasztják őket. Azok
a tulajdonságaik, amelyek hatalomra segítették őket – a népszerű
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ígéretek, a sértett, büntető indulat, a programjuk üressége és az
önfegyelem hiánya – hosszabb távon ellenük fordulnak, és cselekvésképtelenné teszik őket.
A közvélemény jelentős része a politikusokat teszi felelőssé a
kialakult mély társadalmi egyenlőtlenségekért, amelyeket igazolhatatlannak és elfogadhatatlannak tartanak. A reménytelenül
leszakadók rétegét pedig az fenyegeti, hogy tartósan kirekesztődnek a politikai jogok gyakorlásából, ezért vagy passzivitásba
süllyednek, vagy fogékonnyá válnak a populizmusra.
Az Európai Unió azzal, hogy feltételeket szabott az integrációnak,
elősegítette az egész térség demokratikus stabilizálódását.
Kérdés, hogy miután az Unió tagjai lettünk, fennáll-e még ez a
hatás, vagy éppenséggel vége van az említett demokratikus
önfegyelemnek? Tapasztalható, hogy a politikai szereplők kiszámíthatatlanabbá váltak, erősödik az országban az euró-szkepticizmus, és a demokráciát veszélyeztető radikális mozgalmak
lépnek fel. A demokratikus konszolidáció ma távolabbi célnak
tetszik, mint akár öt évvel ezelőtt. A demokratikus intézmények
stabilitása gyengül, a háttérben egyfajta politikai szabadesés
zajlik. Felerősödik a kommunista időszak előtti antidemokratikus
korszak hagyományainak hatása, jelenléte a politikai kultúrában.
Ismét kultusza van a keresztény-nemzeti ideológiának, nyíltan
jelentkezik a hungarista hagyomány revitalizálása, az irredentizmus, és a szubkulturális létezésből a nyílt utcai demonstrációk
szimbolikus kellékeivé emelkedik az a fajta okkult magyarság-hit,
amely a szentistváni kereszténység előtti pogány mitológiákból
merít világnézeti ihletést. Mindehhez képest a csurkai nemzeti
radikalizmus már-már egyenesen európai, szalonképes alternatívának tűnik.
A populizmust taglaló nemzetközi irodalom a következő vonásokat tekinti bizonyosan populista természetűnek:
- A politikai ellenfélnek ellenségként való kezelése, amely a
partner megsemmisítésére tör; ez összekapcsolódik a békés
rendszerváltás utólagos megkérdőjelezésével;
- A nemzet kizárólagos képviseletének vindikálása, mellyel
szemben a másik oldal a hazátlan bitangok pártja és kormánya;
- A korrupció elleni és a politikai ellenféllel szembeni harc összekapcsolása, amely előkelően eltekint attól, hogy a korrupció
mindegyik oldalon megtalálható, nem pártspecifikus társadalmi
jelenség;
- az antiliberalizmus hangsúlyozása nemcsak gazdasági, hanem
társadalmi és életviteli téren egyaránt, és az ennek megfelelő
intolerancia minden mássággal szemben;
- EU-szkeptikus politika a nemzeti érdekérvényesítés minden
áron való képviselete jegyében; a közös európai megoldásokkal szembeni ellenszegülés.
A fentiek alapján mindenki megítélheti, hogy a mai magyar
politikában mely politikai törekvések tekinthetők populista jellegűnek. Mindamellett demokráciánk minőségét, a politikai
szabadság esélyeit erőteljesen korlátozná egy populista kormányzat, még ha csak időlegesen rendezkedne is be. Arról nem
beszélve, hogy gazdaságilag mennyire életképes alternatívát
jelentene korunk uralkodó tendenciáival szemben.
Bayer József
Amennyiben az előző, vagy a jelenlegi politikai szereplőkre ismerne
az kizárólag a véletlen műve. Knipf Róbert
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Szemelvények az osztrák lapokból

A TÍZ LEGKOCKÁZATOSABB ORSZÁG

„Miért nem állítja meg senki
a Puszta-Putyint?"
Kérdezi Ausztria több újságírója és közgazdásza a magyar deviza
végtörlesztések kapcsán.“Azt ajánlom a bankoknak, vonuljanak ki
Magyarországról, ha tudnak“ - nyilatkozta a WirtschaftsBlatt című
osztrák gazdasági lapnak Stefan Pichler, a bécsi egyetem közgazdászprofesszora, aki szerint a rögzített árfolyamú devizahiteltörlesztés olyan sokba kerülne, hogy nem éri meg maradni. A
bankügyekben szakértőnek számító Pichler szerint a magyar terv
„fasiszta“, és nem EU-konform, hiszen lényegében kisajátításról
van szó.
Az osztrák sajtó nagy terjedelemben foglalkozott a magyar
kormány döntésével, de egyre több cikk szól már nemcsak a
konkrét ügyről, hanem Orbán Viktor miniszterelnökről és a magyar
politikai helyzetről. A Kleine Zeitung „Miért nem állítja meg senki a
Puszta-Putyint?“ címmel közölt cikket, amely szerint a magyar
miniszterelnök megsértette egész Európát (a „Puszta-Putyin“
nevet a német Die Welt című lap ragasztotta Orbánra tavaly év
végén, a médiatörvény miatt kirobbant nemzetközi vitában).
A Die Presse lap szerint Orbán, aki provokátorként harcol „a világ
többi része ellen“. A lap felidézi: a magyar kormány már a tavaly
májusi megalakulása után konfliktusokat vállalt azzal, hogy

megadta az állampolgárságot a határon túli magyaroknak, a „nemzeti szabadságharc“ jegyében megszakította az együttműködést a
Nemzetközi Valutaalappal, majd államosította a magánnyugdíjpénztárak vagyonát.
„Nem ez az első, és bizonyára nem is az utolsó populista lépése a
kétharmados többséggel rendelkező politikusnak“ - írja kommentárjában a rögzített végtörlesztésről a Nachrichten.at című online
lap, amely szerint biztos, hogy Orbán ötlete népszerű lesz, de
közép- és hosszú távon komoly károkat fog okozni Magyarországnak. „Ki fog egy olyan országban befektetni, ahol senki
nem lehet biztos abban, nem sajátítják-e ki [a vagyonát] egy
kormányzati intézkedéssel?“. De a lényeg az, hogy a FIDESZ
parlamenti csoportjából 150 főnek összesen 1,5milliárd Ft devizatartozása van, s legalább ők élni tudnak vele. A magyar átlag úgy
se. „Minden szentnek maga felé hajlik a keze” tartja a régi magyar
közmondás, s ez igaz is de, hogy képviselőink nem szentek az
pedig bizonyos. A látszatra legalább ügyelhettek volna.
Knipf Róbert
főszerkesztő

Móraagro Kft és a Duna-R Kft
együttműködése
Tisztelt Olvasó!
2011 szeptemberétől a Móraagro Kft és a Duna-R Kft Termesztési
segítséget próbál nyújtani a termelőknek! Sok termelő, ha
meghallja a paprika szót, inkább elfordul, mert mondjuk meg
őszintén az ősz sem hozta azt az áremelkedést amire sokan
vártak, és ezáltal egyre elkeserítőbb a termelők helyzete.
Az utóbbi évek adatait nézve a Duna-R paprikafajták forgalma
jelentősen megnövekedett Csongrád illetve más megyékben.
Knipf Róbert kollégámtól lehetőséget kaptam arra, hogy az újság
következő számaiban bemutathassak egy-egy Duna-R-es paprika fajtát, azon belül „apró” dolgokat megemlítve melyek az adott
fajtát sikeresebbé teszik a termesztésben. Az elkövetkező cikkekben foglalkozni fogok egy-egy paprikafajta növényvédelmével,
tápanyagszükségletével, illetve más termesztéstechnológiai
fogásokra hívom fel az olvasó figyelmét!
Az idei szezonra visszatekintve, aminek már lassan a végén
járunk sok probléma vetődött fel az értékesítés, termesztés és az
időjárás szempontjából.
Termesztési problémák közt említem meg a fajtaválasztást. Sokan

sajnos nem tudják vagy nem is veszik figyelembe a növény típusát,
itt a generatív illetve vegetatív jellegre gondolok.
Ennek figyelmen kívül hagyása hatalmas problémát okoz, ha az
ellenkező irányba toljuk el a növényünket fejlődése során.
Megemlítem a Ca hiány tüneteit is, melyek az augusztus elejei
nagy melegek miatt elég sok helyen kialakultak, mert a paprikafajták többségénél a lelassult a gyökéren keresztüli felvétel.
Ilyenkor figyeljünk arra, hogy a kiegészítéshez szükséges Ca
mennyiséget lombon keresztül juttassuk a növénynek, pl.
Rosatop-Ca teljes mikroelem-sorral történő kezeléssel. Paprikát
nézve lombon keresztül gyorsabban tudjuk a megfelelő mennyiséget biztosítani Ca-ból és más mikroelemekből. Nagy melegben
a kötésekkel is voltak bajok, a Móraagro kft által forgalmazott
Rheobor ugyanakkor 7% bórt, és 12% kalciumot tartalmaz
könnyen felvehető formában levéltrágyaként, így mindkét problémát sikerül egyszerre kezelni.
Termesztőknél előfordul a túlöntözés, vagy annak ellenkezője az
alul öntözés, a párásítás hiánya, mely szintén rontja a kötődést.
Öntözésnél figyelembe kell vennünk a talajunk szerkezetét és a
növény fejlettséget is. Öntözési időnk kiszámolásánál figyeljünk a
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Bajnai Gordon 2010-ben az átadás –átvétel idején 1,7%-os kockázati felárral
adta át a kormányzást, jelenleg Magyarország kockázati felára 5,65%. Azaz
minden egyes kamatban 4% plusz kamatot érvényesítenek minden egyes
magyar hitelfelvevővel szemben állami és magán személyek vonatkozásában.
Köszönhetően kormányunk gazdasági szabadságharcának és szakszerű
gazdaságpolitikájának.

SZÉCHENYI ISTVÁN: HAZUG,
KÉPMUTATÓ, ABSZOLUTIZMUS
„Az emberi nem a legkevésbé sem gyűlöli az önkényt
magában véve, nagyon könnyen képes azzal
megbarátkozni, sőt meg is szeretheti azt; és valóban az
emberiség kifejlesztésére és felvilágosítására alig van
célszerűbb és előnyösebb eszköz egy zseniális, minden
viszonyokban mélyen beható abszolút kormányzatnál. Ha
az emberek részint ösztönbűl, részint ésszerű okoknál
fogva az abszolút kormányformát kárhoztatják, ez
legtávolabbrúl sem ellenszenvbűl történik, hanem azon
természetes okbúl, mivel az önkény, mint a tapasztalás
bizonyítja, rendesen karöltve jár az ostobasággal...”

vízhozamra, ami soha nem azonos a szivattyú névleges teljesítményével, és fontos, hogy az 1 négyzetméterre jutó víz mennyiség
ne haladja meg a 4,5 litert. Ez a mindenkori besugárzástól,
hőmérséklettől is erősen változik. Itt kihangsúlyoznám, hogy a jó
recepturával mikro szóróval öntözött paprikában nem kell lemosó
öntözést csinálni tisztavízzel a tápoldatozás végén, növényünk
lombon keresztül is táplálkozik.
Célszerű a mikroszórókat évente cserélni. Ön mikor cserélt
utoljára? Sokszor éppen ezért nem egyenletes a szóráskép, amit
egyszerű megmérni, ellenőrizni. Egy mikroszoró köré egyenlő
távolságra 4db azonos szájú befőttesüveget tegyen le, öntözés
után nézze meg, több szórófej alá is tehet, az eredmény szemmel látható lesz.
Ehhez és hasonló „apróságokkal” szeretném a következő újságokban az Ön termesztését megkönnyíteni, és fajtaválasztását
elősegíteni, megerősíteni, melyeknél gyakran éppen a nyereségről van szó.
Tisztelettel: Mazács Attila
70/469-76-26

Nagyobb figyelmet az áttelelő
gyökérzöldségeknek!
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A korai gyökérzöldségek egy részét az őszi, tél eleji vetésből átteleltetve
kapjuk. A termesztéshez legmostohább körülmények között kel fejlődniük
ezeknek a növényeknek, illetve egy részét tényleg csak átvészelniük. Nem
mindegy tehát, milyen állapotban kerülnek a télbe, hogyan képesek az idő
javulásával kora tavasszal megindulni.
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1. ábra: A globál besugárzás intenzitásának menete Magyarországon
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2. ábra: A téli és nyári félév besugárzásának hatása a fotoszintézisre
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A fotoszintézist meghatározó besugárzás változása termesztési
szempontból a drasztikus az ősz beköszöntével. Az 1. ábrán látható
a besugárzás havonkénti alakulása. Az őszi és téli hónapok jóval
elmaradnak a kora tavaszi jellemző értékektől is. A szeptemberi
besugárzást még jelentősebb, de októbertől márciusig a besugár-

A páratartalom emelkedése a felmelegedés és besugárzás
csökkenésének következménye. A tartósan magas páratartalom
több területen is akadályozó tényező, hiszen lassul a tápanyag és
vízforgalom, erősödnek a fertőzésnek, betegségeknek kedvező
körülmények.
A vízháztartásban a párolgás akadályozásával okoz zavart a magas páratartalom, ami együtt jár a tápanyagforgalom lassulásával is.
A kalcium felvételében és szállításában az új helyzet jellegzetes
problémákat okoz a legtöbb áttelelő növénynél. A tünetek gyak-
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Az őszi, tél eleji éghajlat jellemzői a termesztés
szempontjából

zás intenzitása és a világos órák száma is jelentősen csökken.
A fotoszintézis görbéi az átlagos besugárzásnak megfelelően
nagyon erős eltérést mutatnak az áttelelő növények hátrányára.
Az őszi-téli időszakban a fotoszintézis produktivitásának mértékét
jellemző zöld felület töredéke a tavaszi-nyári időszakénak, melyet
a 2. ábrán jól láthatunk.

2:00

Az őszi termesztési időszak sajátosságaira minden esztendőben
érdemes visszatérni, mert olyan nagy az eltérés a tavaszi-nyári
ciklus jellemzőihöz viszonyítva, ami miatt gyakrabban követhető
el nagy hiba. Ha az általános termesztési eljárások alkalmazásánál minimális szinten is figyelembe vesszük a legjelentősebb
eltéréseket, már nem követhetünk el végzetes hibát, szenvedünk
el katasztrofális veszteséget.

3. oldal
ran a gyökérzet fejlődésénél láthatatlanul jelentkeznek és esetleg
meg sem jelennek a jól felismerhető levéltünetek. Ha a vártnál is
lassabb, vontatottabb a növekedés, ne felejtsük el a gyökérzetet
is alaposan szemügyre venni, de a növényt nem felhúzva, ezzel
a gyökérvégeket beleszaggatva, hanem földdel, ásóval kiemelve,
óvatosan lemosva.
Betegségek intenzívebb megjelenését az alacsony besugárzás
miatti lazább szövetek és a jellemzően tartós nedves növényfelületek okozzák. A hűvösebb idő ugyan lassíthatja a terjedést, a
másfelől kedvező körülmények miatt azonban súlyos fertőzések
terjedhetnek el. (Hajnali, kora délelőtti tartós páraborítás a
levélzeten).

Javaslatok az áttelelő, illetve késői kultúrák
ápolásának kivitelezéséhez
A tápanyagellátásban a helyes starter ellátás jelentősége fontosabb, mint kedvező időszakban. Sokkal jobban oda kell figyelni

a tápelem arányoknál a nitrogén túladagolás elkerülésére, a
foszfor, kálium, kalcium és mikroelemek megfelelő mennyiségére.
A lombtrágyázásnak a tápanyagellátásban a tápanyagfelvétel
akadályai, valamint a lomb erősítése miatt is sokkal nagyobb
szerepe van, mint általában. Az ellenálló képességet aktívan is
fokozó Fosfitex lombtrágyáknak pedig ekkor van igazán kiemelt
helye a technológiában.
Öntözésben, tápoldatozásban a vízigény csökkenése miatt
gyakori túlöntözéssel felesleges kockázatot vállalunk. Az öntözés a
páratartalom csökkentése miatt inkább ritkábban és viszonylag
nagyobb adaggal történjen. Jelentheti ez azt, hogy hetente egyszer
öntözünk, hiszen a nyári, gyakran napi 10 l/m2-t megközelítő
vízigénnyel szemben borús időben az 1 l/m2 is elegendő egy napra
számítva. Felső öntözést minden eset-ben napsütéses napon a
délelőtti órákban végezzük, délután, este soha.

Szellőztetés, a szakszerű légcserét biztosító szellőztetés az
őszi-téli termesztés talán legkritikusabb eleme. A kertészek egyre
nagyobb hányada látja be, hogy ebben az időszakban tényleg
NEM szabad a szellőztetésen spórolni. A szellőztetés a
páratartalom szabályozásán túl a légmozgással is segíti a
növényállományt.
Hangsúlyozni kell a szellőztetés szakszerűségét. A gyors, intenzív
légcserét biztosító szellőztetés felel meg a szakmai követelményeknek. A rosszul kivitelezett, légcserét nem biztosító szellőztetés
helyett csak a hideg levegő beengedése történik, és az ajtóknál,
esetleg ablakoknál kisebb, sárguló, fázós növények árulkodnak a
szellőztetés hibájáról. A felmelegedéskor a reggel szinte menetrendszerűen szellőztetéssel kezdődjön és későbbiekben az időjárásnak
megfelelően nyissunk.
Horinka Tamás
szaktanácsadó

Áttelelő sárgarépa őszi ápolása, tápanyagellátása
A késői vetésű állomány érzékenyebb a külső hatásokra,
ugyanakkor a télbe menetelve jó állapotba kell, hogy
kerüljön, ezért célszerű jobban odafigyelni az indítására.
A túlzott lombnövekedés elkerülése növény egészségügyi
okok, például a gyökérzet korai lágyrothadása, a gyengébb
téli hidegtűrő képesség miatt is fontos.

Indítás
Az elővetemény függvényében kell az alaptrágya összetételét
megválasztani. Üde, jó tápanyagszolgáltató talajon a Rosafert 512-24+3MgO+Me 5-6 dkg/ m2 komplex bedolgozása javasolt.
Világos homokon a kiegyensúlyozottabb Rosafert 12-12-

17+2MgO+Me komplexet használjuk hasonló adaggal.
Startertrágyázás tápoldattal az első lomblevelek megjelenésétől
aktuális. A Monokálium-foszfát 0,15 % töménységgel 10-15 l/ m2
kezeléssel javasolható. Ugyancsak a gyökeresedés serkentésére,
a dinamikus indulásra javasoljuk a Rosafert 15-30-15 tápoldatos
öntözést. A komplett mikroelemes kezelés különösen mono alaptrágyázás esetén ajánlott.
Korábbi vetéseknél kerülhet sor a lehűlés előtt a télre felkészítő
Rosasol 17-9-29 tápoldatozásra 0,1-0,12 % töménységgel.

rosszabb körülmények között az általánosnál is több előnye van a
lombtrágyázásnak. A gyökérképződés serkentésére a lombon
keresztül is kiválóan alkalmas starter a Gyökér lombtrágya oldat,
melyet az első lomblevelek fejlődésétől sorkezelésként alkalmazhatunk 0,3-0,4 % permetezéssel. Magas foszfor és kalcium
tartalma a gyökeresedéskor nagy segítséget jelent a növények
fejlődéséhez. A késő őszi lombtrágya kezelést az erős lehűlések
előtt kell elvégezni a betegség és egyéb klimatikus stressz
tűrésének javítására a Fosfitex Zn/Mn 0,3 % sorpermetezéssel.

Lombtrágyázás

Horinka Tamás
szaktanácsadó

Az állomány erősítése, a tápanyagfelvétel nehézségei miatt a

Áttelelő petrezselyem tápanyagellátása ápolása
Igényes és érzékeny gyökérzöldségként a rosszabb viszonyokat jelentő áttelelő termesztésben több odafigyelést
igényel. Az időjárási körülmények egyértelműen romlanak a
télbe menetellel, ezért a még kedvezőbb őszi időszakban kell
a fejlődéshez legjobb feltételekre törekedni.

Indítás, alaptrágyázás
Friss szerves trágyát ne használjunk a petrezselyem alá. Túl
laza, vagy kötöttebb talaj szerkezetének javítására kisebb adagú
földdé érett trágya, vagy komposzt javasolható, s itt jöhet számításba a granulált baromfi, vagy marhatrágya is, mely szerves
anyaga a víz és tápanyag megkötésében, megtartásában jelentős. Tápanyag szolgáltató képessége a leggyakrabban használt
mennyiségekben szinte elhanyagol-ható. A lazító talajműveléssel
kell az alaptrágyát, jelen esetben a Rosafert 12-12-17 + 2 MgO
+ Me komplexet 6 dkg/m2 adaggal bedolgozni. A komplett
tápanyag összetétel, a mikroelem tartalom az indulás harmonikus
ellátása miatt fontos. Ha nitrogénigényes, erősebb nitrogén
ellátású volt az elővetemény a Rosafert 5-12-24 + 3 MgO + Me

összetételt válasszuk, de akkor is ha nagyobb mennyiségű érett
szerves trágyát juttattunk ki.
Startertrágyázásra a kelesztő öntözéssel, vagy az első cakkos
levelek megjelenésekor végzett Rosasol 15-30-15 +Me 0,1 %-os
tápoldatos beöntözés szolgálhat. Legfeljebb kétszer 1 dkg/ m2
kezeléssel menjen a télbe az állomány.
Komplett alaptrágyázáskor választhatjuk a sziklevelek szétterülésekor a Monokálium-foszfát 1,5-2 dkg/ m2 tápoldatos kezelést is. A
gyökér hosszát növeli és télállóságot javítja. A beöntözést 10-15
l/m2 0,1-0,15 % töménységű tápoldattal végezzük.
Korábbi vetésű erősebb állományban hosszabb őszön még szükség lehet öntözésre, melyet a Rosasol 17-9-29 0,1 % tápoldattal is
végezhetünk a növények téli felkészítését segítve ezzel.

Lombtrágyázás

lombtrágya oldat, melyet az első lomblevelek fejlődésétől sorkezelésként alkalmazhatunk 0,3-0,4 % permetezéssel. Magas foszfor és
kalcium tartalma a gyökeresedéskor nagy segítséget jelent a növények fejlődéséhez. A késő őszi lombtrágya kezelést az erős
lehűlések előtt kell elvégezni a betegség és egyéb klimatikus stressz
tűrésének javítására a Fosfitex Zn/Mn 0,3 % sorpermetezéssel.
Az indítás általános hibája a túlzott nitrogén tartalom miatt a lombosodáskor bekövetkező vegetatív túlsúly, a burjánzó növekedés.
A gyökérvastagodás elmaradásán túl a növény egészségügyi
problémák miatt is növeli a kiesést, a termés veszteséget. S a
nitrogén túlsúly legnagyobb veszélye a lazább sejtszerkezet miatt a
kifagyás. A vetőmag már nem elhanyagolható költség, s egyébként
sem szeret senki fölöslegesen dupla költségért kétszer dolgozni, s
a mai világban nem is megengedhető.

A rosszabb körülmények között még az általánosnál is jobban
építhetünk az állomány erősítésérbe. A gyökérképződés serkentésére a lombon keresztül is kiválóan alkalmas starter a Gyökér

Horinka Tamás
szaktanácsadó

Hónapos retek az őszi-téli időszakban
A hónapos retek is az érzékeny zöldségnövények közé tartozik,
ezért a kedvezőtlen körülményeket jelentő őszi-téli időszakban
a termesztésekor nagyobb figyelmet igényel. termesztésére a
rövidebb nappalok kedvezőek, A gyengébb megvilágítás, illetve
alacsonyabb hőmérséklet miatt lassabb fejlődésével feltétlenül
számolni kell, főként akkor, ha kora tavasszal időben le kell
kerüljön a fő kultúra előtt. Ugyanakkor a megfelelő minőséget
is el kell érnünk, hiszen a piaci igények nincsenek tekintettel a
rosszabb körülményekre.

A tápanyagellátás és ápolás sajátosságai ősszel
A legjellemzőbb termesztési problémák általában a túlzott
lombnövekedésből indul. A tápanyagfelvétel és vízforgalom zavara
miatt a gyenge szövető, világos levelek növekedése indokolatlanul
erős, a gumóképződés lassú, vagy el is marad. A gumó hosszúkás,
világos rózsaszínű. Állománya gyenge, szállítást nem tűri, ezért
pultállóságról szinte nem is beszélhetünk.
Az őszi-téli termesztésben az általános tápanyagigényhez viszonyítva az egyébkén is meghatározó kálium ellátást és nitrogén
szintet kell kiemelni. A lényegesen kisebb besugárzás miatt az
állomány sokkal érzékenyebb a nitrogén túladagolásra, illetve a
túlzott növekedést elősegítő túlöntözésre, magas páratartalomra.
Az őszi-téli termesztés sikeréhez feltétlenül szükséges a szakszerű

tápanyagellátás, a legrövidebb ideig tartó vízborítást okozó öntözés, és helyes szellőztetés.
Alaptrágyaként sekély, közepesen mély bedolgozással (legfeljebb
20-25 cm) juttathatjuk ki a granulált mikroelemes Rosafert 12-1217 +2 MgO + Me 4 dkg/m2 adagú komplex műtrágyát. A sekély
bedolgozással a tápanyag megfelelően nedves talajon már
starterként is dolgozik. Erősebb kálium túlsúlyra magas nitrogén
adagokkal kezelt elővetemény után van szükség. Ekkor a Rosafert
5-12-24 + 3 MgO +Me 4 dkg/m2 adaggal történő alaptrágyázást
végezzük.
Startertrágyaként a kelést elősegítő öntözések után magas foszfort tartalmazó kezelés javasolt. Választhatunk komplett startert,
vagy a Monokálium-foszfátot 0,1-0,15 %-os 15-20 l/m2 beöntözést 2 dkg/m2 adaggal javasolt a kezelés. A komplett starter
kijuttatása a csírázás után bármelyik stádiumban történhet. A
Rosasol 15-30-15 0,1-0,12 %-os mikroelemes starterkezelés az
egyöntetű kezdeti fejlődés mellett a mikroelemes ellátással a jobb
ellenálló képességet ad. Felső öntözéssel a starterkezelések
lombtrágyaként is kiválóan hasznosulnak.
Fejtrágyázás fontos mozzanat a késő őszi felszedésű állományoknál. A minőség biztosításához alkalmazkodó fejtrágyázást a talaj

típusától függően egy, vagy két kezeléssel végezzük öntözés előtt
Rosafert 5-12-24 + 3 MgO , vagy a Rosafert 5-6-30 3,0 dkg/m2
adaggal.
Tápoldatként a Rosasol 12-6-36 +2 MgO +Me 0,12-0,15 %-os
öntözés alkalmazható a színeződés, gumóképződés javítására. Az
ősszel szükséges erős kálium többlet miatt káliumadagolásra még
akkor is szükség van, ha a kálium arány addig megfelelő volt.
Lombtrágyázást az állományt erősítő komplett tápanyag kiegészítésként, valamint a jobb ellenálló képesség kialakulása miatt
javasolunk az őszi termesztésben. A fagytűrés fokozása az átteleltetés sikerének alapja. Startertrágyázás hiányában a kelés utáni
starter lombkezelés Gyökér 0,4 %-os sorpermetezéssel feltétlenül
javasolható. Az egyenletesebb és gyorsabb indulás, a gyökérműködés serkentése a rosszabb körülmények miatt feltétlenül
indokolt. A magas foszfortartalmú Fosfitex Zn/Mn 0,4 %-os
kéthetenkénti lombtrágya kezelés a betegségek megelőzése és a
stressz tűrés fokozása miatt indokolt. A párás vizes levélzeten
felszaporodhatnak a gombák, baktériumok, ellenük engedélyezett
növényvédő szer retekben nincs, a Fosfitexes kezeléssel, kezelésekkel a növények belső védelmét erősítjük.
Horinka Tamás
okl. kertészmérnök
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A termőképesség javítása természetesen!

Rátkalite !
®

Riolittufa, természetes vulkáni anyag a kertészeti termesztés szolgálatában

A vulkáni eredetű, porózus talajjavító anyagok között a riolittufa minden területen kockázat és káros mellékhatások
nélkül javítja a termőtalaj tulajdonságait, ezzel növelve a termőképességét. A megbízható hatás széleskörű, gyors és
egyben tartós is. A riolittufa kertészeti felhasználása a termesztés hatékonyságát és gazdaságosságát minden
gazdálkodási szinten képes javítani.
Új erő a talajnak
A Rátkalite® a termőtalaj megújítására, termőképességének
javítására, illetve megőrzésére alkalmas természetes anyag.
Tulajdonságai olyan széles körben hatnak a talaj tulajdonságaira,
mint nagyon kevés eddig alkalmazott anyag. Egyesíti több
szerves anyag, talajjavító anyag és tápanyag több kedvező tulajdonságát. Kiemelendő, hogy jelenlegi ismereteink szerint
kiemelhető hátrányos, káros tulajdonsága nincs!
A Rátkalite® riolittufa hatása porózus, nagy megkötő képességgel
rendelkező szerkezetéből, valamint magas tápelem tartalmából
adódik, és rendkívül összetett. A tápanyag gazdálkodásra,
vízgazdálkodásra, talaj kémiai jellemzőkre gyakorolt hatása a
termesztésben összeadódik és egymást felerősítő, úgynevezett
szinergista hatást gyakorol. Az egyes tulajdonságait és hatásterületeket a könnyebb átláthatóság kedvéért érdemes csoportosítva összefoglalni. Előtte azonban röviden a riolittufáról.
®

Mi is a riolittufa, a Rátkalite ?
A porózus, könnyű vulkanikus kőzetekhez, a szilikátokhoz tartozik, melyek a gázos vulkánkitörésekkor por formájában ülepedtek
le és kövesedtek meg. Több millió éves természetes képződmény, melynek kedvező hatásait nem csak a kertészetben, a
mezőgazdaságban, hanem a hétköznapi élet számtalan területén, még az egészséges életmódanyagai között is eredményesen használjuk.

Rátkalite® a tápanyag gazdálkodásban
Mivel képes tápelemeket megkötni a kimosódás és lekötődés
megakadályozásával, nagy tápanyagveszteséget akadályoz meg.
A megkötött tápanyagot a növények számára hozzáférhető
formában tartja. A tápanyagellátás kiegyensúlyozásával sokkal
hatékonyabbá válik a tápanyagellátás. Mind a talaj makroelemei,
mind mikroelemei szempontjából jelentős hatással van a tápelemek forgalmára.
Tápanyag szolgáltatása is jelentős, hiszen több tápelemből jelentős mennyiséget tartalmaz. Kálium, magnézium és kalciumot
(K,Mg, Ca) tartalmaz a makro tápelemek közül, míg a mikroelemekből vasat, cinket és mangánt (Fe, Zn, Mn) szolgáltat
nagyobb mennyiségben.

a vizet, a kicsikben levegőt tart vissza, ami a gyökereknek mindig
hozzáférhető. A szabályozó hatás lényege a víz és levegőtartalom egyenletessége, ami a növény gyökérzete és általános
fejlődése szempontjából is kedvezőbb, mint az erős ingadozás,
illetve a szélsőségek.
A riolit vízforgalomban a szerves anyagokhoz hasonlóan működik. A laza talajokban a hiányzó vizet megkötő képességet javítja
a túlzott levegőzöttséggel szemben. Kötött talajon a levegőtartalmat és levegőcserét és javítja a szivacsos szerkezetével, a
szerkezet lazításával. Talajjavító mennyiségnél a talaj vízvezető
képessége is kedvezően alakul.
A laza szerkezetű riolit a levegőből is képes nagyobb mennyiségű
vizet megkötni és ezzel ugyancsak javítja a talaj vízháztartását.
Talaj termékenysége
Összetett hatása tulajdonképpen a talaj termékenységének javítását, illetve megőrzését jelenti. A talaj fizikai, kémiai paramétereinek javulása, a jobb levegő és víz és hő gazdálkodás a talajéletre is kedvező hatással van. Az aktívabb talaj termőképessége
pedig jól tudjuk, hogy jobb. A növény gyökérzete erősebben fejlődik, tápanyag és vízfelvétele aktívabb. Az aktivitás pedig az
intenzívebb fejlődés feltétele, hiszen az asszimiláció anyagai
adottak.
®

®

Rátkalite a szerkezetjavító hatása a vízháztartásban, a talaj
víz és levegő gazdálkodásában
A porózus szerkezet a talaj kapilláris szerkezetével azonosan
működik a víz és levegőgazdálkodásban. A nagyobb hézagokban
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A Rátkalite riolit tufa helye az intenzív
tápanyagellátásban
A természetes anyagoknak mindig helye van a környezettudatos
termesztés intenzív technológiáiban is! A riolittufa számtalan
kedvező tulajdonsága és hatása mellett sem mindenható, tehát
nem más helyett javasolja a körültekintő szaktanácsadó! A talaj
szerkezetjavításában a szerves trágyával felváltva „dolgozhat”
például jól a Rátkalite®. A tápanyag szolgáltatását pedig a
talajvizsgálattal követhetjük, és annak megfelelően kell a jobb
ellátottságú elemekből kisebb adagot használnunk.
Tehát akár a riolittufáról, szerves trágyákról, egyéb körülményeket javító anyagokról van szó, azokat nem a másik helyett,
hanem mellette, megfelelően kiegészítve kell a technológiában
elhelyezni.
Talajjavítás, vagy a talaj kondíciójának javítása?
A felhasználás talajkeverékekhez adagolva, gyökérzónába bedolgozva, vagy akár fejtrágyaszerűen a tenyészidőszakban is kijuttatható. A felhasznált adagoktól függően más a riolittufa hatása. A
Rátkalite® riolittufa használata a talaj kondíciójának javításában
már viszonylag kis adagokkal is tapasztalható. A nagyobb adagok
kedvező hatása hosszabb, több évig tart és általános talajjavításnak vehetjük. A felhasznált mennyiség mellett a szemcseméret
is befolyásolja a felhasználás lehetőségét, illetve a hatástartamot.
Talajkondicionálás és adagja
Adott termesztési évre kisebb mennyiségben kijuttatott adagokkal
elsősorban a gyökérzóna kondicionálás a célunk. A készítményt a
felső gyökérzónába is elegendő bedolgozni. Rövidebb hatású
időszakra, egy-két éves hatással a por és kisebb szemcsemére-

tet válasszuk (0-5 mm). A kijuttatás történhet az alaptrágyázáskor, a magágy, ültetés előkészítésekor a talajba keverve,
vagy a tenyészidőben is sekélyen bedolgozva. Zöldség és
dísznövények szaporítóanyagának takaróföldjébe is keverhető.
Adagja magágy készítésekor 150-200 g/m2, kiültetéskor egy-egy
növénynek 50-100 g keverhető be a palánta lukba. Zöldségnövényeknél a sorok közé 250-500 g/m2 mennyiségben dolgozzuk be
sekélyen.
Gyep művelésekor 300-500 g/m2 adagot gereblyézzünk és öntözzünk be. Szőlőben 300-500 g/m2 adagot használhatunk a sorközben bedolgozva. Gyümölcsösökben a fa méretétől függően
0,3-2 kg mennyiséget dolgozzunk be a korona alatt.
Talajjavítás és adagja
Talajjavító, tartós hatást a nagyobb dózisokkal érhetjük el. A
folyamatosan intenzív termesztést szolgáló kertészeti területeken, elsősorban hajtatóházakban hosszabb távra célszerű
terveznünk. Tartós, több éves talajjavító hatáshoz a vegyes,
nagyobb szemcseméretet tartalmazó készítmény (0-12 mm)
felhasználása célszerű. Kijuttatása a teljes gyökérzónába
történjen alaptrágyaként. Szántással, ásógéppel dolgozzuk be,
illetve ültetvény telepítéskor az ültető gödörbe keverjük be.
A riolittufa őrleményt 0-5 mm szemcseméretben az alábbi fizikai
kategóriájú talajokon alkalmazzuk:
2
- homoktalajokon 0-5 mm szemcseméretben 2-3 kg/m
mennyiségben;
2
- vályogtalajokon 0-5 mm szemcseméretben 0,5-1 kg/m
mennyiségben;
2
- agyagtalajokon 0-5 és 0-12 mm szemcseméretben 2 kg/m
mennyiségben;
- ültetvénytelepítéseknél az őrleményt felhasználhatjuk az ültető
gödrökben, a gödör nagyságától függően 5-15 kg
mennyiségben;
- A hajtatóházak talajához, palántaneveléshez és a hajtatáshoz
3-5 kg/m2 mennyiségben
A szőlőtelepítésnél a gödörbe kijuttatott ásványi anyagon kívül, az
oltvány csirkézésekor, 25-30 %-nyi mennyiségű, 0-5 mm szemcseméretű őrleményt is keverhetünk az ehhez használt földhöz.
A szőlőültetvények területének kezeléséhez a fenti fizikai talajkategóriáknál meghatározott ásványi anyag mennyiségeken túl,
nagyobb dózis is alkalmazható (3-7 kg/m2).
®

Az ásványi talajkondicionáló Rátkalite olyan általános gyökérkörnyezeti hatásokat javít, melyek a folyamatos és szabályozott
tápanyagellátáshoz is elengedhetetlenek. Hatékonyabbá és
eredményesebbé válik a technológia az együttes alkalmazással.
Teljesen feleslegessé válik a műtrágya adagok emelése, mert a
kijuttatott mennyiség hatása megfelelő és eredményes, illetve
eredményesebb!
Horinka Tamás
szakmai vezető, szaktanácsadó
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