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Az előző időszak történései, ahogy én látom
Péterfalvi nem foglalkozik a Kubatov-videóval
Az adatvédelmi hatóság elnöke, Péterfalvi Attila egy nap alatt
döntött a Bajnai Gordon vezette Haza és Haladás Egyesület
(HaHa) beadványáról az újabb Kubatov-ügyben, és elutasította
azt, írja a nol.hu. Egy fideszesként számon tartott videós hozta
kellemetlen helyzetbe a Fideszt, amikor nyilvánosságra hozott
egy eddig szigorúan titkosan kezelt, csak belső használatra
készült filmet a 2009-es pécsi Páva Zsolt-kampányról. A videóból kiderül, hogy létezik egy pártszimpátia alapú, a Fideszt
elutasító választópolgárokról szóló nyilvántartás.”
Péterfalvi „Miután az új videofelvétel érdemben új tényt nem
tartalmaz”, ezért az ügyet nem vizsgálja.

Matolcsy: Legyőztük az egyesült balliberális
hadakat
„Jobb idők jönnek, mert jól halad az ország megújítása. Jönnek a
jobb idők, mert jöhetnek: túléltük a Magyarország elleni elsöprő
erejű, de végül kudarcba fulladt támadást“ – jelentette ki
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Heti Válaszban.
Matolcsy szerint 2010 végén valakik forgatókönyvet dolgoztak ki
a magyar miniszterelnök kormányának megbuktatására. „Sok
érdeket sértettünk már 2010-ben is, kockázatossá vált a magyar
példa: ha sikeres lesz, sokan sokat átvesznek szokatlan
megoldásainkból. Ahogy 1956-ben, most is kicsi, de veszélyes
ponttá váltunk a globális sakkasztalon: fegyveresen már nem
lehet leverni a magyar szabadságharcot, más eszközöket kell
bevetni.“
„2011 tavaszán új forgatókönyvet dolgoztak ki a hadak. A
politikai és médiakampány nem volt elég, pénzügyi támadás
kellett, akár egy politikai puccs révén is.”
„2012 január végén új miniszterelnököt kell választani, mert a
kormány belebukott a bankpánikba. Kétharmados kormány
csak a parlamentben, vagy az utcán buktatható meg: a
bankpánik lett volna az utcai megoldás. A bankpánik során több
százezer ember megrohanja a pénzintézeteket, hogy kivegye a
pénzét, ezért összeomlik a bankrendszer.“
„De hogyan lehet államcsődöt kikényszeríteni? Pénzügyi
támadással: a forint-árfolyam, az állampapírhozamok, a csődkockázati mutató és a hitelbesorolások állandó lerontásával.“
Matolcsy szerint négy-hat hónap kellett volna az államcsődhöz, ám
mi 2011 végén kivédtük a támadást. Bejelentettük, hogy visszamegyünk az IMF-hez. 2012 elején a békemenet mindenesetre
szerinte világossá tette, hogy nincsen utcai kormánybuktatás. Az
ellenfelek nem is értik, hogy miért nem működött a máshol bevált
recept, de Matolcsy szerint elég, ha mi értjük.
2013-ban szerinte mát építhetünk a sikeres államháztartási
konszolidáció eredményeire, ezért elkezdhetjük a gazdasági
stabilizációt. „Rendbe tettük az állam pénzügyeit, ezt mindenki
elismeri, ez már jó alap a növekedés újraindításához“, írja.
Miből lesz a növekedés? -teszi fel a fontos kérdést Matolcsy.
„Több pénz marad a családoknál, a véglegessé váló egykulcsos
adó, a munkahelyvédelmi akció, a SZÉP kártya módosításai, a
rezsiköltségek csökkentése, a leépülő családi és vállalkozói
adósságok, az állampapírba befektetők jó hozama és az új
munkahelyek bővítik a keresletet: jövőre fogyasztási fordulat
jön“, válaszolja a miniszter, hozzátéve, hogy az igazi fordulatot
az hozza majd, hogy a jegybank vezetése a kormányzati tervek
elsőszámú partnere lesz.
De ennyi idézet bőven elég. Az emberek nagy része valahogy
nem ezt érzi. S érezhetően elindította az Orbán kormány a
választási kampányát, a legtöbbek számára könnyen érzékelhető 10%-os rezsiköltség csökkentéssel. De amennyiben ezen
kieső költségeket a szolgáltatók a vállalkozói áram és gáz árára
terhelik, úgy mindenki majd megfizeti a kenyér, a hús és minden
egyéb termék árában. A pékszövetség 20-25% kenyérár emelkedést tartana reálisnak, azaz 60-75 Ft/kg 300 Ft-os kenyérárral
számolva, így családonként napi egy kilóval számolva rögtön
1800-2250 Ft/hó vissza. De kormányunk elmondhatja, hogy
segített az emberek megélhetési költségeinek csökkentésében.
Hogy mégis sokan nem így élik meg mindezt, azt egyértelműen

nem bizonyítja semmi más látványosabban, mint az, hogy
London a második legnagyobb magyarok lakta város. S
szerintem nincs olyan olvasom aki kisebb nagyobb ismeretségi
köréből ne tudna felsorolni pár embert aki már Angliában él,
dolgozik, s nem csak a fiatalabb korosztályból, hanem a 60-hoz
közelikből is jó páran.
S gazdasági fellendülésünkre még egy adat 2012 novemberében 707 cég szűnt meg, törölték a hatóságok. Azaz
átlagosan naponta 23,56 cég, azaz óránként 1 cég ment a
süllyesztőbe. Éves szinten több mint 4000 cég szűnt meg mint
2011 előző időszakában.

Az Alaptörvény védené a FIDESZ földtörvényét
Választási ígéretével szögesen ellentétes földtörvényt
hozott létre a FIDESZ, melyet az alaptörvénybe ágyazna, így
biztosítva annak módosíthatatlanságát. Az „alkotmánymódosítást”263 igen szavazattal, 87 ellenében fogadta el a Ház.
Ángyán József -volt agrár államtitkár, aki a földügyek „ sógorkoma-jóbarát”intézése miatt mondott le-, szerint a családi
gazdálkodási és szövetkezeti modell helyett a nagy tőkeerejű
cégeket igénylő integrátori rendszert választotta. „leosztották
egymás között, hogy kinek melyik régió kell, illetve jut”. Az ügy
hátterében ugyanazokat az érdekcsoportokat sejti, amelyek „az
állami földek többségét is bérlik és az agrártámogatások nagy
részét is elviszik”.Ángyán Józsefre rekord összegűnek számító
250 ezer forintos büntetést róttak ki, mert a képviselőcsoportban
elrendelt kötelező szavazás ellenére nemmel szavazott.
Professzor úr valószínűleg a jövőben is a tükörbe, és választói
szemébe szeretne nézni, ezzel szemben több FIDESZ-KDNP-s
képviselőnek ez nem számít, fő a pártfegyelem. Gyakorlatilag a
teljes képviselőcsoport megszavazta. Ángyán a Fidesz frakcióigazgatójának, alkotmányossági aggályait jelezte a frakcióvezetés döntése miatt. Az alaptörvény 4. cikke (1) bekezdését
idézi, ami alapján „az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz érdekében végzik,
e tekintetben nem utasíthatók.“ A kistermelők érdekeit zászlójára
tűző FIDESZ homlokegyenest más földtörvényt kíván elfogadni,
s azt az embert, akit a gazdák is elfogadtak, s mert kiállt az
eredeti FIDESZ ígéretekért, azt kérné számon, azt pedig megbüntetik. Csak így tovább, előre a választásokig.

Folytatódnak a diáktüntetések
A keretszámokat drasztikusan csökkentő FIDESZ kormányt
meglepetésként érte, hogy a diákok kiálltak jogaikért. A 2010-es
55 ezerről 2012 tavaszra 38ezerre csökkentett, majd 10480-ra
levitte az államilag finanszírozott tanulói létszámot. Hoffmann
Rózsa kijelentette: „Mindent megfontoltan készítettünk elő, a
visszavonást nem gondoljuk komolyan.” „Önműködő és
önfenntartó pénzügyi rendszerre van szükség a felsőoktatásban”- jelentette ki Orbán Viktor. „Úgy érzem, döntéseinkkel
semmilyen meglepetést sem okoztunk” – írta Orbán Viktor a
HÖOK-nak december 11-én.
December 14-én még Brüsszelben kijelentette: „már meg van
oldva” Majd másnap hazaérkezve FIDELITAS fiatalokkal
találkozva egy budapesti „romkocsmában” kijelentette: „Aki a
felvételin eléri a bekerüléshez szükséges minőségi követelményt, ami jelenleg 240 pont, és utána Magyarországon szeretne dolgozni, az mindenfajta eladósodás nélkül, ingyenesen
tanulhat főiskolán vagy egyetemen”. Nem kis meglepetést
okozva az összes Fidesz-es vezetőnek, akik még 14-én reggel
is az előző álláspontot képviselték. December 19-én a kormány
úgy döntött, hogy legalább 55 ezer diák tanulhat ingyenesen, sőt
akár többen is, ha elérik a bejutási ponthatárt, melyet az emberi
erőforrás minisztériuma fog meghatározni, s ha kell, akkor
hétvégeken is fognak dolgozni. A kormány engedett, csak a
röghöz kötéshez ragaszkodik, azaz az állami finanszírozással
tanulók a tanulmányaik elvégzésére fordított idő kétszeresét kell
Magyarországon ledolgoznia. December 20-ára változott újra a
kép, s a minisztérium már nem kíván meghatározni pontokat, azt
az egyetemekre bízza, hogy hány ponttól lehet bejutni. S egyben

bejelentette, hogy a december 14-i bejelentéssel ellenkezőleg
16 szakon nem lesz államilag finanszírozott képzés, ezeken a
szakokon 175-300 ezer Ft/félév, azaz egy diploma akár több
mint három millióba is kerülhet. Ezeken a szakokon a szegényebb családok gyermekei nem fognak a jövőben diplomát
szerezni. Orbán Viktor 2008-ban a népszavazás kezdeményezésének kampány eseményén maga mondta, ha lett volna
tandíj, akkor most Ő nem állhatna itt, mert nem engedhették
volna meg, hogy Ő tanuljon. A kormány a felelősséget át kívánja
tolni a felsőoktatásra úgy, hogy 2012-ben 37 milliárddal csökkentette a támogatást. Igaz bejelentette, hogy a felsőoktatás
finanszírozására további 24 milliárdot biztosít, s ha valaki nem
figyelt, akkor ez plusznak tűnik, de szerintem 37-ből 24-et
kivonva még mindig 13 milliárddal lesz kevesebb a felsőoktatásban. Persze ez csak az én földhöz ragadt matematikai
ismereteim alapján van így, a fennkölt FIDESZ propaganda
szerint csak a 24 milliárdra kellene figyelni.
S akkor már csak „elhanyagolható” részlet kérdés, hogy Bokros
Lajos és a 2008-as Gyurcsány kormány is nagyságrendekkel
kisebb tandíjat vezetett volna be (2000 Ft, 6000 Ft, mely
tetejében a felsőoktatásban maradt volna) a jelenlegi tandíj
pedig egyértelműen költségvetési megszorítás. 2008-ban a
FIDESZ népszavazást kezdeményezett ellene, mely hatására el
is törölték, nem vezették be. A 2008-as Nép szava mára
elfelejtődött, felül írták. A kormány szerint tárgyalnak a hallgatókkal, a hallgatók szerint pedig nem. Ezért januárban a
tüntetések újra kezdődtek, februárra pedig ultimátumot adtak a
kormánynak.
Számomra mégis a szakmunkás oktatás tervezett rendszere
ütötte még ennél is jobban ki a biztosítékot, s erről a média
sokkal kevesebbet cikkezet. Szeptembertől ugyanis hetente 10
humán óra lesz már csak, amiből 5 órát elvisz a napi egy óra
kötelező testnevelés, a maradék 5 óra pedig felosztásra kerül a
magyar, történelem, matematika, idegen nyelv s még egy tárgy
között. Azaz mindegyikből lesz hetente 1 óra. Hetente 1 óra
idegen nyelv teljesen fölösleges, nem lehet még az addig
megtanultakat sem fenntartani, 1 óra magyar minek, amikor
egyes felmérések szerin a szakmunkás képzőkben végzők
jelentős része funkcionális analfabéta, 1 óra matematika,
nagyon jó, talán a négy alapműveletre számológéppel még
futja, % számításra már nem futja, 1 óra történelem, még az új
értelmezésű magyarság oktatására sem lesz elég. Írni olvasni
alig tudó, számolási nehézségekkel küzdő, idegen nyelven nem
beszélő „szakemberek” sehol sem kellenek. Legalább maradnak itthon, a FIDESZ logika szerint.
Az általános iskolák állami átvételének jövendő problémáiról
csak sejtéseink vannak,de nekem a teljes oktatási rendszer
drasztikus átszervezése egy irányba mutat. Szándékosan
lebutítani a teljes társadalmat, akkor könnyebb nekik mindent
beadni. Az így végzettek maradnak itthon, mert már sehol sem
kellenek, s lás csodát a FIDESZ megoldotta az elvándorlás
problémáját. S ide kívánkozik a mórahalmi közmeghallgatás,
ahol Nógrádi Zoltán FIDESZ országgyűlési képviselő szavai,
ahol folyamatosan ironikusan „bírálta” az általános iskolák állami
átvételét mint Mórahalom polgármestere, de mint országgyűlési
képviselő mégis megszavazta. S mért vagyok ebben biztos,
mert egy rádió interjúban Ő maga nyilatkozta, hogy mint
képviselő megszavazta, de mint polgármester majd küzd ellene.
Akkor most mi van? Javaslom vegyen példát Ángyán Józsefről,
vagy ahhoz a merszen kívül más is kellene?

Regisztráció eltörlése
A regisztrációt hónapokon keresztül erőltette a FIDESZ. Értem
én, hiszen éppen azokat szerette volna a FIDESZ a regisztrációval kizárni a szavazásból akit a leghátrányosabban érintett
a kormány elmúlt 2,5 év intézkedései. Az Alkotmánybíróság a
regisztrációt alkotmányellenesnek minősítette, s eltörölte. A
kormány vereségéről beszél nagyon sok média, s valószínűleg
részigazság van is benne. Szerintem azonban végigszámolt
matematika, hogy a külföldön dolgozó magyar állampolgárok,
akik nagy része valószínűleg nem éppen FIDESZ hívő, az nem

2. oldal
fogja a fáradtságot venni, hogy a külképviseletre bejelentkezve
elmenjen majd szavazni, még Londonon belül sem. Anglia más
részéről pedig szinte biztos, hogy a szavazásért biztosan nem
fog a londoni külképviseletre utazni, míg a mostanában kettős
magyar állampolgárságot kapottak szavazatára feltétlenül
számít a kormány, sőt tovább könnyítette a magyar állampolgárság megszerzését, s mivel nem ellenőrizhető így levélben
akárhányan is szavazhatnak a jelenlegi kormányra. Szerbiai
ismerőseim, kettős állampolgárok nagy része ugyanakkor azt az
elvet valja, hogy mért döntsek arról, hogy mire költsék a
pénzüket a magyarok. Romániai hasonló ismerőseim nagy
része pedig egyértelműen a JOBBIKOT nevezte meg, akire
szavazni fog. A regisztráció eltörlése ugyanakkor nem jelenti a
választási rendszer lényeges megváltoztatását, azaz a legtöbb
szavazatot kapott párt további előnyöket élvez. Megosztottság
esetén akár 30% szavazattal 4/5-ös többséget lehet szerezni. A
rezsi csökkentéssel pedig elindult az osztogatás, amennyit csak
elbír a gazdasági helyzetünk, annyit most kinyomnak, s csak
reménykedhetünk, hogy nem többet. A választásokig ez így fog
most már menni. Aztán aki nyer az újra megszorít, hátra
mutogat, hogy az elődök elba ták. Még most is van
elmultnyolcév, hogy a hibák még abból vannak. Isten mentsen
meg bennünket ettől. Semelyik pártnak se legyen ennyi. A
jelenlegi ellenzéknek is csakis azért legyen két harmada, hogy a
sok bebetonozott, elfuserált intézkedést fölül tudja írni.

Kövér felesége járási hivatalvezető lett
Járási hivatalvezető lett Kövér László felesége, Bekk Mária,
aki korábban Tököl jegyzője volt. Bekk Mária a szigetszentmiklósi járási hivatal élére került. No comment.

Bürokrácia csökkentés
A FIDESZ kormány hatalomra kerülésekor zászlójára tűzte a
bürokrácia csökkentését. 2012-es adatok alapján Magyarországon a GDP 10%-át költjük még mindig erre, míg az EU
27 tagállama átlagában (melyben a mi 10%-unk is benne van)
ez a szám a GDP 3,7%-a. S ezt is további 20-25%-kal kívánná
csökkenteni.

Újra háromhetenkénti ülésezés jöhet
Kövér László házelnök tervei szerint fölösleges a heti plenáris.
Javaslata „egy hét plenáris ülés, egy hét bizottsági munka
mellett lenne egy olyan hét, amit a saját választókerületében
tölthetne el a képviselő.” A három hetenkénti ülésezés már az
előző Orbán kormány alatt is működött.

A rasszizmus ott kezdődik, amikor az elkövetők
származása a fő érv!
Ki ne legyen? Bayer Zsolt írása 2013 január 5 Magyar Hírlap
Online

Szilveszterkor Sávoly Gergő fiatal MTK-s bokszolót többször
szívtájon szúrták egy szigethalmi szórakozóhelyen. Ezt kommentálta Bayer Zsolt, január 5-én.
„A tények pedig ezek: a cigányság jelentős része nem
alkalmas az együttélésre. Nem alkalmas arra, hogy emberek
között éljen. A cigányság ezen része állat, és állatként
viselkedik. Akkor és azzal akar üzekedni, akit és ahol meglát.
Ha ellenállásba ütközik, gyilkol. Ott és akkor ürít, ahol és
amikor rájön. Ha valamiért ebben akadályoztatva érzi magát,
gyilkol. Az kell neki, amit meglát. Ha nem kapja meg azonnal,
elveszi és gyilkol. A cigányok ezen része bármiféle emberinek
nevezhető kommunikációra képtelen. Leginkább tagolatlan
hangok törnek elő állati koponyájából, és az egyetlen, amit ért
ebből a nyomorult világból, az az erőszak.”
„Az állatok meg ne legyenek. Sehogyan se. Ezt kell megoldani
– de azonnal és bárhogyan!”
Az idézet Bayer Zsolt a FIDESZ 5. számú tagkönyve
tulajdonosának legújabb nagy vihart kavart írásából
származik. A Magyar Hírlap laptulajdonosa Széles Gábor.
Mindkét jeles embert, ha máshonnan nem akkor a Békemenet
szervezőjeként ismerhetjük. A Békemenet kapta 2012-ben a
Polgári Magyarországért Díjat, melyet Kövér László az
Országgyűlés elnöke adott át, s a rendszerváltás történetének
egyik legfontosabb mozgalmának nevezte.
Gyöngyösi Márton listázása, vagy Vona Gábor cigányozása,
zsidózása ezen írás olvasása után harmatgyenge rasszista
próbálkozásnak tűnnek csak.
„A cigányság ezen része állat, és állatként viselkedik”…. „Az
állatok meg ne legyenek. Sehogyan se. Ezt kell megoldani
– de azonnal és bárhogyan!” Kérdésem ezen mondatok után
már csak az, hogy Bayer Zsolt, hogy képzeli? Fejbe lövéssel,
gázkamrával, vagy egyéb válogatott módok kiagyalásával
kívánja megoldani – de azonnal és bárhogyan!
Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes kijelentette: „Bayer
Zsolt cikke megcsúfol minden olyan demokratikus közösségi
elvet, amiben a Fidesz hisz” „olyan embernek nincs helye a
Fideszben, aki emberek egy csoportját állatnak tartja.”
A teljes cikk elolvasható http://www.magyarhirlap.hu/ki-ne-legyen

2013-ban 460 milliárddal többet vesz el az állam
Az állami bevételeknél száz milliárddal nagyobb mértékben
nőnek a kiadások. Az állami bevétel növekedés azt jelenti,
hogy egy átlag magyarra 46 000 forinttal több elvonás jut. A
bankok és a banki ügyfelek, valamint az önkormányzatok a
legnagyobb vesztesek. Sőt a kormány már előre bejelentette,
hogyha a tranzakciós adókból nem folyik be a várt összeg,
úgy tovább emeli annak mértékét. Pedig hány kormánypárti
politikust lehetet hallani arról papolva, hogy a bankok nem
fogják áthárítani a tranzakciós illetéket. Mostanra kiderült,
hogy lakossági szinten szinte mindent áthárítottak. Vállalkozói
szinten kevesebbet, de a vállalkozások nagyságtól függően
utalásaikat, banki műveleteiket is már külföldön bonyolítják.
Újabb öngól. Csak azt nem értem, hogy mért kell ezen

csodálkozni, amikor a bevezetett tranzakciós adó 0,2 %-a
éppen 3-szor magasabb az én vállalkozásom esetében is mint
a banknak fizetett utalási díj. A közalkalmazottak illetmény
alapja és a családi pótlék befagyasztásra került. Az országgyűlést és a minisztériumokat nem érinti a szigor. S a
nyugdíjasok is elvileg az inflációval megegyező emelésben
részesülnek. Az országgyűlés hivatalának támogatása 18,5
milliárdról 20,7 milliárd forintra nő, s külön több mint kétmilliárd
forint jut az Országgyűlési Őrségre. Az elnöki hivatal támogatása másfélszeresére, félmilliárd forinttal nő. A Miniszterelnökség 60%-kal költhet többet. A pártok és pártalapítványok
támogatását szinten tartják. Gyógyszertámogatásra 75 milliárddal kevesebbet, táppénzre 10 milliárddal kevesebbet szán
az idei évi költségvetés, de kicsit több jut gyógyító, megelőző
ellátásokra. Az önkormányzatok 400 milliárddal kapnak
kevesebb pénzt 2013-ban, igaz feladataik egy része át kerül a
járási hivatalokba.

13. havi nyugdíj
Kétsége ne legyen senkinek, hogy 2013 év végén az ország
gazdasági helyzetétől teljesen függetlenül lesz 13. havi nyugdíj. Hiszen elvileg jövőre választások lesznek. Lázár János
ugyan már visszafogottabban beszélt erről, azaz a 13. havi
nyugdíj vagy az egyszeri nyugdíj kiegészítés esetleges
bevezetéséről beszélt. Lefordítva, ha a felméréseik a FIDESZ
győzelmét valószínűsítik, akkor egyszeri kiegészítésre számíthatnak a nyugdíjasok, hiszen az ország gazdaságilag nagyon
nem ott áll, hogy egyszer is elbírja, (7 százalékkal esett az
ipari termelés úgy, hogy ebben már a Mercédesz is benne
van) de jönnek a választások. Ha ellenben a közvélemény
kutatások a jelenlegi ellenzék győzelmét, a FIDESZ kiesését
valószínűsítik, akkor 13. havi nyugdíj jön. Úgyis mindegy
alapon, legalább majd visszavonják.

S egy teljesen személyes megjegyzés
Többen kérdezik, hogy mi bajom a FIDESZ-szel, hiszen nekem személy szerint csupa jó intézkedést hozott. S tényleg,
ha így nézzük, akkor teljesen igazuk van. Az átlagnál jobban
keresek, az egykulcsos személyi jövedelemadó számomra
előny, sok gyermekes családom van, ki tudom használni a
gyerekkedvezményt. Mind olyan szempont ami ha csak a
pillanatnyi érdekeket, s csak a sajátomat nézném, akkor nekem kellene a leg véresebb szájú FIDESZ hívőnek lennem. Én
mégsem csak a sajátomat, s csak ezt nézem, nem csak a
pillanatnyi helyzetemet. Ha ez a dilettáns kormányzás még
folytatódik, akkor az ország egyre lejjebb csúszik. Kapkodás,
hozzá nem értés, hatalmi arrogancia. Számomra ez a FIDESZ
kormányzás. Egy mondás jut az intézkedéseikről eszembe. A
jó házasság titka, a teli has, üres zacskó. S nagyon sokan úgy
élik meg a jelent, hogy üres has, teli zacskó.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

Két új anyag a nitrogén műtrágya piacon
TNT micro és TNT Mg
A régi tanulmányokat végzők között a nitrogén mint a leggyorsabban felvehető és a leggyorsabban kimosódó hatóanyagról
tanulhattak nagyon sokan. A levélen keresztüli felvételre is
igaz volt ez a tézis, de ott még nagyon sokszor plusz
problémaként a perzseléses tünetek is jelentkeztek. A régi
alaptétel továbbra is igaz, de a növények igénye, s így a
gazdák igénye is egy hosszabb hatású, lombozaton nem perzselő nitrogén műtrágyára jelentkezett.
A magyarországi viszonyoknál fejlettebb kutatóbázissal rendelkező országok így Franciaország, Olaszország külön-külön
is kémiailag azonos, hatóanyag mennyiségében különböző
anyagot állítottak elő. Mint sokak számára ismert, a növények
lombon keresztül a karbamid nitrogénformát tudják a leggyorsabban felvenni. A cél az volt, hogy egy lombon keresztül
könnyen felvehető, de folyamatosan nitrogén hatóanyagot
szolgáltató formulációt hozzanak létre. Ez a formuláció a
karbamid-formaldehid. A levél felületén könnyen megtapad,
nem mosódik le, nem perzsel, és ugyanakkor tartós nitrogénforrást biztosít a kezelt állománynak.
A francia és az olasz készítmény között a fő eltérés, hogy míg
a francia készítményben az összes nitrogén 300 g/liter, s
ebből 201 g/liter a hagyományos karbamid és csak 99 g/liter a
karbamid-formaldehid, addig az olasz készítményben az
összes nitrogén 343 g/liter, a hagyományos karbamid 141

g/liter és 202 g/liter a tartós karbamid-formaldehid. Azaz az
olasz készítményben több mint duplája a tartós nitrogént
biztosító forma. Az olasz készítményhez adott egyéb adalékok
alapján, amennyiben magnézium a kiegészítő úgy TNT Mg
néven, míg ha mikroelemek a kiegészítő, akkor TNT micro
néven kerül forgalomba. A 2/5-öd karbamid forma a gyors
nitrogén ellátást biztosítja, míg a 3/5-öd karbamid-formaldehid
a tartós nitrogént biztosítja. A tartós nitrogén forma egyik nagy
előnye, hogy a szövetek hatására nem lazulnak fel, így a
növény gombák elleni ellenálló képességét nem befolyásolja.
A hagyományos nitrogén kijuttatással a lökésszerű nitrogén
ellátás ezzel szemben lazítja a szöveteket, rontja a növények
természetes ellenálló képességét. Lombtrágyaként alkalmazva 3-4 héten keresztül biztosít folyamatos nitrogénforrást,
talajra kerülve 9-12 hét a lassított N tápanyag-leadási
intervalluma. Nagy előnye még, hogy a lassított forma a
talajból még homoktalajon sem mosódik ki. A TNT micro és
TNT Mg a legtöbb növényvédő szerrel és műtrágyával jól
keverhető. Új tankkeverék esetén első alkalommal azonban
célszerű keverési próbát végezni. Mikor érdemes ezt a
lombtrágyát használni, s mely kultúrákban? -teszi fel a kérdést
minden termelő. Általánosságban elmondható, hogy
gyakorlatilag minden kultúrában használható, de elsősorban a
nitrogénigényes, folyamatos nitrogén ellátást megháláló
növényekben, mint a káposztafélék, fejes saláta, paprikák,

paradicsomfélék, s gabonafélékben ajánljuk.
Figyelem! Az alap nitrogén fejtrágyát nem lehet vele kiváltani.
Illetve lehet, de arra drága. Ezért kiegészítő kezelésekre
ajánljuk, hogy teljesen folyamatos legyen az ellátás, valamint
nem intenzív kultúrák esetén száraz időjárásban, mint például a
2012-s év, gabonák lombon keresztüli részbeni ellátására. Az
olyan évben mint a 2012-s, a talajfelszínre kijuttatott hagyományos nitrogén formák öntözés nélkül nem hasznosultak, s
idővel felvétel nélkül a talaj felszínéről el is bomlottak. Intenzív
sűrűn locsolt kultúrákban, főleg homokos területeken, ahol akár
egy hónapon belül is kimosathatjuk a nitrogén hatóanyagot ott
ellenben a folyamatos ellátásban nagyszerű segítség ez a
forma. Hektáronkénti dózisa 10-30 liter. Az egy alkalommal
kijuttatásra javasolt mennyiség ne haladja meg ha-ként a 10
litert. A TNT rövidítés tartós nitrogént tartalmaz, de hatásában
egy valódi TNT, azaz trinitro-toluol, más néven trotil. Hatására a
növény látványos növekedésbe kezd, állománya kizöldül, a
nitrogén hiánya megszűnik. Alkalmazásával egy biztonságos,
folyamatos nitrogén ellátást biztosítunk.
Próbálja ki, győződjön meg hatásáról a saját szemével.
Kapható a Kertészek kis/Nagy áruháza Kft boltjaiban.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

3. oldal

10 milliárddal bentebb!
A Homoki Gazda újság októberi számában a „MórakertDatész s egyéb disznóságok, egyéb kérdőjelek” című
cikkben tévesen jelent meg két adat is, melyre a Regionális
fejlesztési Holding Zrt felhívta a figyelmemet, s kérte a
helyreigazítást. Lapunk az adatokat a hivatalos Cégközlöny
2012 október 4-i 40. számából vette át egy az egyben.
mondhatnánk azt is, hogy a hiba nem a mi készülékünkben
volt. Idézet a helyreigazító levél kéréséből:
„A sajnálatos tévedés alapját az adja, hogy a Cégközlöny
2012 október4. 40-dik számában megjelenteknél nem különíthető el a darabszám-névérték bontás, hanem az folyamatos
számsorként jelent meg a következők éppen:
E sorozat esetében: DarabszámNévérték Pénznem
149218750Ft
F sorozat esetében DarabszámNévérték Pénznem
10171740627Ft”
„Az adatok helyesen:
E sorozat 149 darab 218.750 Ft = 32.593.750
F sorozat 10 darab 171.740.627 Ft = 1.717.406.270 Ft
Összesen: 1.750.000.020 Ft, vagyis egymilliárd-hétszázötvenmillió-húsz forint (az Ön cikkében említett „durván" 12 milliárddal szemben)”

Tényleg igazuk van, más egyéb cégadat nyilvántartásokban is
ezek után leellenőriztük. S tényleg nem mindegy, hogy ez a
tétel az adófizetőknek 12 milliárdjába, vagy „Csak” 1 milliárd
750 millió pluszba került.
Mindezeken túl a továbbiakkal is tisztában kell lenni:
Annak ellenére, hogy az RFH pénzügyi tanácsadó és finanszírozó állami szervezet, nem pedig kereskedelmi vállalat, saját
üzleti érdeke és különösen a termelök érdeke védelmében a
DATÉSZ-en keresztül átvette a Mórakert Tész addigi tevékenységét, valamint a termelők Mórakert csoporttal szembeni
követeléseit megvásárolta, mely követelések vételárának 50%át azonnal megfizette, a fennmaradó 50%-ra pedig öt éven át
tartó, évi 10%-os fizetési kötelezettséget vállalt a megkötött
engedményezési szerződésben rögzítettek teljesülése esetén.
Mindezek okán a DATÉSZ Zrt. 621 millió forintot fizetett ki a
gazdáknak és a velük szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit a végelszámolás során is teljesíteni fogja. Az RFH
Zrt., mint tulajdonos elkötelezett abban, hogy mindenki számára megnyugtató módon kerüljön lezárásra az ügy.
Kérjük, hogy következő lapszámukban a fentiek szerinti
helyreigazítást közölni szíveskedjenek.

Már csak arról nem szól a levél, hogy mikor fogja teljesíteni a
termelők felé.
A DATÉSZ Zrt v.a. végelszámolója ugyanis minden termelőnek
aki bejelentette igényét küldött egy levelet, melyben értesíti a
termelőket hogy „Tájékoztatom, hogy nyilvántartásba vett
hitelezői igényével kapcsolatban 2013 január elején tudok a
beérkezett bejelentések nagyszámára tekintettel érdemben
nyilatkozni, mellyel kapcsolatban kérem szíves megértését.
Társaságunk igyekszik a tulajdonosi döntés alapján a hitelezői
igények minél gyorsabb kiegyenlítésére, mellyel az Önök
elvárásainak is remélem meg tudunk felelni.”
A termelők egyenlőre reménykednek. Magam is látok esélyt a
szerződést betartó termelők kifizetésére.
De azért van egy magyar mondás: Aki gyorsan ad, kétszer ad.
Jó lenne ha ez megvalósulna, mert akkor az eredeti cél jobban
megvalósulna, a termelők segítése, a termelés fenntartása.
(A kék színnel jelölt szövegrészek egy az egyben idézetek.)
Knipf Róbert
főszerkesztő

Figyeljünk jobban oda az áttelelő gyökérzöldségek, hónapos
retek, saláta, zöldhagyma kezelésére, tápanyagellátására
A téli termesztési időszak sajátos viszonyai, leginkább a
szélsőségesen alacsony fény, hőmérséklet és magas
páratartalom, nagyobb odafigyelést követel a termesztő
kertészektől. A helyes szellőztetéssel, öntözéssel és
tápanyagellátással kell segítenünk növényeinknek a
kedvezőtlen időben. Az odafigyelés a legjobb befektetés
ebben az időszakban. Az átteleltetésnél alap a türelem,
legfontosabb feladat a gyökérzet és a lombozat jó
állapotának megtartása. Legnagyobb hiba a fejlődés
ütemének erőszakos siettetése!
A növények fejlődéséhez a legrosszabb feltételekkel szolgáló
időszak legnagyobb termesztői hibája a növekedés, fejlődés
siettetése, erőltetése. Miután több tényező is hiányzik az ütemes fejlődéshez, szakmailag csak a körülményekhez jól igazodó öntözés, szellőztetés és tápanyagellátás járhat megfelelő
jó eredménnyel.

A téli hajtatás legjellemzőbb problémái és okai
A növekedés szinte teljes leállása, a növény fokozatos
q

kivilágosodása: a túlöntözött, hideg talajon az erős gyökérvesztés miatt a tápanyag és vízforgalom szinte teljesen leállt,
vagy erős tápanyaghiány van. Erősebb napsütéskor még
hervadást is tapasztalhatunk, tápanyaghiányt mutatnak a
növények. Ha nem túl nedves körülmények miatt következett be az állapot, tápoldattal, megfelelő összetétellel
pótolni kell a tápanyagot. Fosfitex Mg, valamint mikroelemes komplett lombtrágyázással, Rosasol 17-9-29, erősíteni
és azonnal ellátni a lombot. Gyökérvesztett állományban a
Fosfitex Zn/Mn –nel történő 0,3%-os permetezés gyors
gyökérzet regenerálódást eredményez.
Sötétzöldek, normál méretnél kisebbek a növények: túl
q
magas a gyökérzóna só szintje. A lelassult, minimális
tápanyagfelvétel ellenére túl sok tápanyagot kapnak a
növények. A tiszta vizes kimosó öntözéssel azonban a
túlöntözésre kell odafigyelni. Nehogy az egyik hibát egy
másikkal váltsunk föl!
Levélszélek barnulnak, száradások vannak a lombon:
q
kalciumhiány miatt bekövetkező szövetelhalások (növény
egészségügyi problémával nem tévesztendő!) jelennek meg
és erősödnek. A felvehető kalcium teljes, vagy részleges
hiánya és a túl párás körülmények együttes követ-kezménye.
Következetes szellőztetés és erősebb, ismételt Rosatop-Ca,
vagy Fosfitex Ca kalciumos lombtrágyázás szükséges a
kezeléshez és megelőzéshez is.
Levélzeten, a száron barnulások, foltok, nyálkás elhaq
lások vannak: nedvesség és hideg miatti élettani, vagy
fertőzésből adódhat a probléma. A megelőzésére kell
törekedni, mely összetett feladat és a téli ápolás szinte
minden fontos mozzanatát érinti. Szellőztetés rendsze-resen,
időben és megfelelő intenzitással. A páralecsapódás
lehetőség szerinti megelőzése, öntözési időt délelőttre és
felmelegedésre ütemezni és ugyanilyen körülmények között

történjen a növényvédelemi permetezés és lombtrágyázás is.
A lombozatot már az őszi időszaktól erősítsük Fosfitex Mg,
és Rosasol 17-9-29 káliumtúlsúlyos lombtrágyázással.

A téli időszak tápanyagellátásának,
tápoldatozásának néhány fontos szempontja
A téli időszak fejlődésének üteme sokkal lassabb az átlagosnál, ezért kevesebb tápanyagra és vízre van szüksége a
növényeknek. A fejlődés ütemének a megfelelőre azonban
feltétlenül szüksége van. A tápanyaghiány, vagy túladagolás a
sokkal erősebb stressz helyzet miatt károsabb az átlagosnál,
tehát következményei súlyosabbak. A fontosság jelenti a tápanyag mennyiségét és összetételét egyaránt.
A tápanyag mennyiségét a szakszerűen elvégzett alap,
és/vagy indító trágyázással alapozzuk meg. Fejtrágyázással,
tápoldatozással ritkábban, de ki kell egészíteni a tápanyagot.
A fejtrágyázás komplett kezeléssel történjen. A Rosafert
12-12-17 3-5 dkg/m2 adaggal mikroszórós öntözés esetén
általánosan javasolható a téli növekedési időszakban. Az
egyenletesen kiszórt fejtrágyát célszerű sekélyen bedolgozni.
Oldódása az öntözésekkel folyamatos, összetétele optimális
és tartalmazza a szükséges mikroelemeket is. Akár korai
fejtrágyaként a keléssel egy menetben is alkalmazhatjuk.
A tápoldatozást alkalmazhatjuk a csepegtető öntözéssel a tél
folyamán is. Nagyon fontos, hogy a normál időszakban a
fejlettséghez megszokott összetételnél magasabb kálium
arányra, adagokra van szükség a fényszegénység miatt. A téli
tápoldat töménység akár 50 %-kal is magasabb legyen, mint
az általában szokásos. A ritkább öntözéssel, de magasabb
töménységgel elegendő tápanyag jut ki. Óvakodjunk a túladagolástól.
A tápoldatozást mindig a délelőtti órákra ütemezzük. Kerüljük
a délutáni, esti kezeléseket.
Lombtrágyázás szerepe és jelentősége is kiemelhető a téli
időszakban. A gyorsaság és hatékonyság szinte pótolhatatlan
előnye ilyenkor. Az amúgy is kötelező megelőző permetezésekkel együtt a lombtrágya se maradjon ki a permetléből.
Az élettani szempontból, az ellenállóság erősítése miatt a
Fosfitex kezelést kiemelhetjük a téli szezonban, ahogy az a
télre felkészítéskor is volt. A legmagasabb foszfit hatóanyagú
Fosfitex Mg a hideggel, betegségekkel szembeni ellenállóság
javítása miatt a téli kezelések alapja is lehet. A növényvédelem erősítésén túl foszfor, kálium és magnéziummal látja
el a növényeket.
Komplett lombtrágyázásra a Fosfitex kezelésekkel váltva javasoljuk a Rosafert 17-9-29 komplett mikroelemes lombtrágyázást. Kalciumpótlásra a Fosfitex Ca, vagy a Rosatop-Ca
mikroelemes kalcium lombtrágyát kell használni.
Nagyon fontos, hogy a növényvédő és lombtrágyás permetezés lehetőleg a délelőtti és világosabb időszakban történjen
a viszonylag gyorsabb felszáradás miatt. A permetezés után 1-

2 órával egy gyors szellőztethetés is jöhet. Túl borús időben,
párás körülmények között, vagy délután ne permetezzünk.
Egyoldalú nitrogén ellátás veszélye sokkal nagyobb a téli
időszakban. A szokásos vegetatív túlsúly káros hatása gyorsabban és súlyosabban jelentkezik a hűvös és fényszegény
időszakban. A körülmények miatt a növekedés serkentésére a
nitrogéntrágyázás alkalmatlan, még ha sokan azt is gondolják.
Tavasszal és nyáron ez természetesen működik, de akkor
mennyivel mások a körülmények!
A folyamatosan magas páratartalom szintén erősíti a káros
következményeket. Még akkor is veszélyes az erős nitrogéntrágyázás, ha egy kedvezőbb időszakban végezzük el. Az azt
követő erős lehűléskor a fagyás veszélye ugyanis sokkal
nagyobb! A fellazult szövetek nagyságrendben kevesebbet
viselnek el hideggel, fertőzésekkel szemben is, mint a káliummal, foszforral megfelelően ellátottak.

Szellőztetés, helyesen
A szellőztetést sokan a világ legegyszerűbb dolgának tekintik,
pedig ez közelről sincs így. A szellőztetés ugyanis nem
egyenlő az ajtók, ablakok kinyitásával! A helyes szellőztetés
valójában a berendezés levegőjének gyors és intenzív cseréje
a külső levegőjével. Melynek páratartalma kedvezően
alacsonyabb, széndioxid tartalma kedvezően magasabb. A
hőmérséklet nem alapvető, hanem módosító szempont a
szellőztetésnél. A fólia ajtajának, ablakainak nyitása tehát
csak akkor jó szellőztetésre, ha a légcsere jól és gyorsan meg
is történhet. Sokan rácsodálkoznak, hogy korszerű berendezésekben, ahol egyébként is a ház teljes hosszában ablakok
vannak, még ventillátor is működik a szellőztetéshez. Pedig
ezzel lesz a már említett és elvárhatóan gyors és intenzív a
légcsere, aminek télen még nagyobb a jelentősége.
Szellőztetésre először a reggeli órákban kerüljön sor. Minden
reggel. Hogy az éjszakai pára a napsugárzás erősödésére
megszűnjön és a növények „működése” megindulhasson.
Létfontosságú a fejlődés szempontjából, hogy ezt az időt ne
veszítsük el az amúgy is vontatott fejlődés idejében. Nagyon
hideg időben a túlzott lehűlés miatt szakaszosan kell szellőztetni, hogy a túlhűlést megelőzzük. A legrosszabb gondolkodás az, hogy: Nagyon hideg van, ma nem nyitunk ki! Vagy
akár napokig nem.
Egyébként érdemes a szellőztetés műszaki körülményeiről,
kivitelezéséről is szakirodalmat keresni, hogy könnyebben
átlássuk, megértsük a műszaki, fizikai és élettani összefüggéseket a növényeink, de valójában a saját érdekünkben.

Öntözési praktikum télre
Az élő és fejlődő növényeknek télen is szüksége van vízre.
Hajtatásban ezt nekünk kell pótolnunk. A körülmények miatt a
téli időszak vízigénye sokkal kisebb. A növények párologtatása
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is sokkal alacsonyabb és a talaj természetes párolgása is
gyakran minimális, kivéve a fűtött hajtatást.
A téli időszak öntözésének követelményei között kiemelhetőek:
lehetőség szerint a legkevesebb páraképződéssel járjon,
q
a legrövidebb levélnedves állapottal járjon,
q
a legkisebb talaj, gyökérzóna lehűléssel járjon,
q
a legkevesebb talaj, gyökérzóna levegőtlenséggel járjon.
q
Ennek megfelelően a szükség szerint ritkább, reggeli, csepegtetett öntözés kedvezőbb a téli időszakban.
A mikroszórós felső öntözéssel azonban úgy kell időzítenünk, hogy az a legkisebb kockázattal járjon. Az öntözés a
reggeli felmelegedő időszakra essen. Ha kell az öntözés után
szellőztessünk. Az öntözővíz adagokat úgy állítsuk be, hogy
inkább ritkábban, kicsit nagyobb adagokkal öntözzünk. Késő
délután, este már szinte soha ne öntözzünk.
Mikroszórós öntözésnél előfordulhat, hogy a talaj felszíne
algásodik, nyálkásodik. Célszerű talajműveléssel az állandó
nedvességet megszűntetni, és ha kell illetve lehetőség van rá,
az öntözések után a felszínt mindig lazítani, szárítani.

Növényápolási javaslatok a téli időszakra
A jellemzően áttelelő, téli termesztésű növények késő őszi,
téli, kora tavaszi időszakra eső vetésének, nevelésének komplett ellátására talál itt a kedves olvasó konkrét javaslatokat. A
tápanyag ellátást az előzőekben sorolt ápolási munkákkal
összhangban és együtt javasoljuk elvégezni, hogy a tavaszi
időszakra, vagy korai szedésre egészséges, megfelelő kondícióval rendelkező növényekkel jusson, melyek jó terméssel
hálálhatják meg a megfelelő gondoskodást.
A hajtatott hónapos retket érzékenysége miatt óvatosan
műtrágyázzuk, öntözzük a hűvös és fényszegény időszakban.
A legrosszabbat erőltetett egyoldalú nitrogén fejtrágyázással
tehetjük, amikor a gyengébb növekedést erőltetjük. A növekedést meghatározó kevesebb fény, illetve alacsony hőmérséklet miatt sokkal kisebb a tápanyag- és vízigény. Az indokolatlan tápanyag és víz tehát csak kárt tehet, felesleges.
1. A gyökérnövekedés megindulásakor bioaktív Fosfitex Zn/Mn
0,4-0,5% starter lombtrágya kezelés a kedvezőtlen korai
időszak miatti stressz tűrését javítja. A kezeléseket kéthetenként ismételjük az aktivitás megőrzése miatt. A gyökeresedés
serkentése, esetleges gyökérregenerálódás valamint a hidegtűrés javítása miatt fontos ez a kezelés.
2. Az első fejtrágyázást hűvös időszakban 15-20 g/m2
Rosafert 12-12-17 műtrágyával végezzük. A harmonikus
mennyiségű foszfor a gyökérműködést, a nitrogén a
növekedést, a kálium az ellenálló képességet, a gumó
minőségét javítja. Tavaszi vetésben az első fejtrágyázás a
Rosafert 18-6-5 összetétellel végezhető. Tápoldattal a
Rosasol 17-9-29 0,1% kezelés ajánlott.
3. Intenzív lombnövekedés alatti sárgulás megelőzésére,
illetve ellene a Zöld levél lombtrágya, illetve mikroelemek
teljes sorát tartalmazó Rosatop-Ca kezelés szükséges.

4. A gumónövekedés alatt minőséget javító Rosafert 5-6-30
kálium túlsúlyos műtrágya a szállítható és pultálló termés
eléréséhez szükséges egyenletes vízellátással. Tápoldattal
a Rosasol 3-5-40 0,1 % javasolt.
A gyökérzöldségekkel együtt vetett hónapos retektermesztés
több szempontból nem szerencsés dolog. Aki ragaszkodik
hozzá, legyen figyelemmel arra, hogy az amúgy is fényszegény állapotot a gyorsabb retek még fokozza. Ezért még
erősebbnek kell lenni a sárgarépa, vagy petrezselyem lombjának. Fejtrágyaként ilyen állománynak inkább a kedvező
kálium túlsúlyosabb Rosafert 5-12-24 összetétel.
A petrezselyem és sárgarépa tavaszi állományát hasonlóan,
és kíméletesen kezeljük, hogy a gombabetegségeket és élettani problémákat elkerüljük. Az egyoldalú nitrogéntrágyázás,
túlöntözés hátráltatja a gyökérvastagodást, erősen fogékonynyá teszi a lombot a betegségekre.
1. A gyökérműködés erősödésekor a Fosfitex Zn/Mn
0,4-0,5 % bioaktív starter lombtrágyázást nem érdemes
kihagyni a levél erősítése, az ellenálló képesség, valamint
a növényvédelmi kezelések hatásának javítása miatt sem.
Ismétlése 7-14 naponként indokolt magas foszfor tartalma
miatt a gyökérvastagodás serkentésére. A permetlé
töménysége mellett a területre összesen kijuttatott szer
mennyisége is döntő, azaz Fosfitexnél az egy alkalommal
kijuttatott szer mennyisége ne haladja meg a 3l/ha mennyiséget. Ezt azért szükséges külön is hangsúlyozni, mert van
aki háti géppel tyúklépésben permetez, jó bőségesen, s
ilyenkor akár területre számolva 6-szor-8-szor több szer is
kijuthat. Túladagolás esetén pedig a növényt visszafogja.
2. Az első fejtrágyázás a gyökérműködés beindulása után a
harmonikus Rosafert 12-12-17 összetétellel indokolt 20
g/m2 adaggal a növekedés és nagyobb kálium igény kielégítésére. Tápoldattal a Rosasol 17-9-29 0,1% kezelést
végezzük.
3. A lombnövekedés alatt a Rosatop-Ca kezeléssel erősíthetjük a növényeket, és 14-21 naponként Fosfitex Cu kezelést
javasolt a foltbetegségek elleni védelem erősítésére.
4. A gyökerek erős ceruza vastagságánál a minőségjavító
Rosafert 5-6-30 káliumtúlsúlyos fejtrágyázás végezzük el
15-20 g/m2 adaggal. Tápoldattal a a Rosasol 3-5-40 0,1 %
kezelést javasoljuk. A szulfát alapú műtrágya a klórtűrés
ellenére indokolt, mert jobb a karotin képződés, tehát a
gyökér színeződése.
A fejes saláta tavaszi fejlődése korán megindul, de hideg
talaj, fényszegény, hűvös időszak miatt számtalan élettani probléma, tápanyag hiánytünet megjelenik. A szakszerű öntözés
és szellőztetetés mellett is figyelni kell kalcium ellátására, a
korai nagy nitrogén kezelések elkerülésére.
1. Fosfitex Ca/B 0,5-0,6 % indító bioaktív lombtrágya kezelések a magas foszfor tartalom miatt indítóként, a peronoszpóra elleni védekezésben és levélszél száradás elkerülésében is jelentősek. Célszerű a folyamatosságra törekedni
10-12 naponkénti ismétléssel.
2. Felmelegedéskor kerülhet sor a Rosafert 18-6-5 ismételt

sorközi fejtrágyázásra 15-20 g/m2 adagokkal. Szerves
trágyázott területen a Rosafert 15-5-20 kezelés indokolt
hasonló adaggal. Tápoldatozásra megfelelő kalcium
ellátásnál a Rosasol 24-8-16 0,1-0,15 %, vagy a Rosasol
17-9-29 + Kalcium-nitrát azonos mennyiségekkel felváltva
0,1% töménységgel kijuttatva.
3. Lombtrágyaként a levélszél barnulásának elkerülésére a
Rosatop-Ca kezelést ne hagyjuk el. A Fosfitex Ca, vagy
Fosfitex Ca/B kezelésekkel a védelem és ellátást egyszerre végezzük a foszfit hatóanyag peronoszpóra elleni
védelmet erősítő hatása miatt.
4. Szedés előtt célszerű az utolsó tápoldat kezeléseket a
Rosasol 17-9-29 összetétellel végezni.
5. Jó idő esetén kellő lombfelület mellett a fejesedés gyorsítására és a növekedés fentartására a Rosasol 12-636+1MgO+Me , míg csak a fejesedés elősegítésére,
keményebb fejek kialakítására a Rosasol 3-5-40 ajánlott.
Zöldhagyma termesztésénél különösebb követelmények ugyan
nincsenek. Nitrogén igényes, de harmonikus alapellátással kell
indítani, ügyelve arra, hogy a téli időszakra a túlzott nitrogén
mennyiség itt is káros.
1. A lomb erősítésére 2-3 hetenkénti Fosfitex Mg lombtrágyázással tegyük ellenállóbbá az állományt. Fejlett lombozatra
a vastagodás elősegítésére a kálium tartalmú Fosfitex FR
használata javasolt.
2. Fejtrágyaként a kedvező tápelem arányú Rosafert 12-12-17
30-40 g/m2 kezelést célszerű a tél folyamán elvégezni.
Folyamatos oldódásával megfelelő és egyenletes ellátást ad.
3. A hagyma fejlődésének és jobb minőségének eléréséhez
szükséges kén ellátását a szulfát alapú alaptrágyázással,
valamint kén tartalmú lombtrágyázással oldhatjuk meg. A
Super S-450 egy hihetetlenül magas hatóanyag tartalmú,
85 % SO3 tartalmú magnéziumos lombtrágya, mely a
növekedés, vastagodás szempontjából is kedvező hatású.
Szulfátos Rosafert alaptrágyázás esetén is érdemes
néhány kezelést elvégezni, de ennek hiányában feltétlenül
javasolt a fejlődő állományt kénnel lombtrágyázni.
4. Amennyiben a lombozat világosodna a Fosfitex Mg és
Rosasol 24-8-17 felváltott lombtrágyázással zöldíthetjük
meg gyorsan az állományunkat.
5. Amennyiben felszedés előtt még szükség van tápanyagra
a Rosafert 15-5-20 30-40 g/m2 fejtrágyázással érdemes
zárni a szilárd kijuttatású tápanyagellátást.
Termesztési problémájával, kérdéseivel keresse gazdaboltjainkat, felkészült szaktanácsadóinkat. Az ellátási javaslatokon
túl talajvizsgálat és öntözővíz vizsgálatra, valamint azokra
alapozott szaktanáccsal is segítséget kérhet a kockázatot
csökkentő, megalapozottabb termesztés végzéséhez.
Horinka Tamás
szakmai vezető, szaktanácsadó

A fátyolfóliás takarás összetett előnyei
A fátyolfóliás takarás nagyon egyszerű védelem a káros
hatásokkal szemben. A termesztés koraiságával, a fejlődés
egyenletesebbé tételével, a jobb termésminőséggel javíthatjuk a bevételt, a gazdaságosságot. A fátyolfólia szellőzik,
védi az állományt, a nedvességet átereszti, közvetlenül a
növényre tehető. A takarás költsége, kezelhetősége minimális ahhoz a sok előnyhöz, melyet használatával
szerezhetünk.
Több évig használható, könnyen kezelhető, biztos védelmet
jelentő technológia a fátyolfóliás takarás. A kora tavaszi, sokszor
szélsőséges időjárási feltételek ellen rendkívül jó eredménnyel
használható. A termesztés növényápolási folyamatait valójában
nem akadályozza. Ezzel szemben számos olyan előnyt ad,
melyek döntően javítják a termesztés gazdaságosságát, tehát
eredményét.

A melegedéssel gyorsabb fejlődés,
korábbi betakarítás
A fátyolfólia alatt éjjel nappal több oC-kal magasabb (4-8 oC) a
hőmérséklet, mely különösen fontos a talajhőmérséklet
emelkedés, a tápanyag és vízforgalom javításában. A nagyobb
gyökér aktivitás és gyorsabb fejlődés a korai vetések és
ültetések esetében heteket, akár egy hónapos előnyt is

jelenthetnek a szedés megkezdésénél. Ismerve a piacon
elsőként megjelenő termések árelőnyét, ennek jelentőségét
nem kell hangsúlyozni.

A növények fagyvédelme, fizikai védelme
A fóliatakarás a talaj menti fagyoknál még -4-6 oC esetén is
képes megvédeni az állományt. Természetesen ezt nem
csodatétellel, hanem a szálak között megfagyó nedvesség
üvegszerűen lezáró és szigetelő hatásával. A fagyvédelmen túl a
szélsőséges hőmérséklet hatása miatti stressztől is védi a
növényeket. A takarás védelmet jelent a szél és homokverés
ellen, melynek keléskor, illetve közvetlenül a kiültetés után döntő
jelentősége van az indulásban.

Nemathorin 10 G
Nematox 10 G
Nemacur 240 CS
Nemacur 240 CS

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

10 kg-os áfásan
1 kg-os áfásan
5 literes áfásan
1 literes áfásan

93 885 Ft/db
10 200 Ft/db
59 415 Ft/db
12 975 Ft/db

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

30 kg/ha
30 kg/ha
30 liter/ha
30 liter/ha

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

Kártevők elleni védelem
A berepülő rágó és szívó kártevők, valamint madarak, kisvadak
ellen szinte biztos védelmet nyújt. A betegségek elleni
permetezést természetesen el kell végezni, de ezzel együtt
jelentősen csökkenthető a növényvédelmi kezelések száma, a
növényvédelem költsége.
Horinka Tamás
szakmai vezető, szaktanácsadó
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Vásárlói kiszolgálási változások
Sok éve már, hogy a Kertészek kis/Nagy Áruháza kft törzsvásárlói kedvezményrendszert működtet. Változó népszerűséggel, - s mivel szinte már mindenki megpróbálja vevőit jó
értelemben magához kötni -, ezért kissé elcsépeltnek tartott
tartalommal. Ugyanakkor az igények egyre jobban két irányra
szakadtak. Az egyik, hogy majd én mint termelő, mert én
dolgozok benne, ezért én értek a legjobban hozzá, ezért én
mondom meg, hogy mikor és mivel, s ezért csak is egy
számít, hogy az általam keresett termék a lehető legolcsóbb
legyen. A másik pedig, aki elismeri, hogy azért más is érthet
hozzá, akár jobban is mint én a termelő, s ezért elismeri a
szakértelmet, a segítséget, s technológiai szinten egész évet
nézve szinte garantált, hogy anyagilag is jobban jár. Mert
ugyan lehet, hogy a szakember nem mindig a legolcsóbbat
fogja ajánlani, lehet, hogy olyankor is permeteztetne, tápanyagoztatna, lombtrágyáztatna, vagy éppen öntöztetne
amikor a termelő rá se gondolt, de valószínűleg olyankor is
szól, a becsületesebbje biztos, hogy most épp ezt a műveletet,
nem kellene elvégezni, mert fölösleges, vagy ne ezzel, mert
az csak pénzkidobás, hanem azzal, mert annak legalább van
hatása. Persze ismerünk „szakembert” mindannyian, akinél az
a legjobb ami éppen kapható, s egy hét múlva ugyanarra a
problémára az már nem is jó, hanem az éppen aktuálisan
kapható. S sokan ki is használják a termelők nem kellő tájékozottságát, s rábeszélik az adott termék megvásárlására,
mert az éppen kapható náluk, s nem foglalkoznak annak
gyakorlati használhatóságával. Leggyakrabban egyes műtrágyákat szeretnek összemosni, hogy ez is az, mint a másik,

csak olcsóbb, s érvelnek is mellette, hogy nézd meg, ez is 1212-17, például. Csak azt felejtik hozzátenni, hogy egy komplex
műtrágyánál nem a három fő elem csak a lényeg, hanem
annak vízoldhatósága, folyamatos tápanyag szolgáltatása,
vagy ne adj isten a nitrogén-foszfor-káli hatóanyagon túl a
mikroelemek mennyisége és minősége (só, vagy kelátos
formája), de sorolhatnánk még számtalan szempontot. A
legújabb élményem éppen, hogy a felfelé futó mikro granulált
műtrágyák piacán is megjelentek az „olcsó Jánosok”, akiknek
az összes tudása az ár reklámozása. S a figyelmük nekik a
szakmaiságban kimerült ennyiben. Az, hogy mennyi a vízben
oldódó foszfor, azaz a növény számára azonnal felvehető, az
Őket nem érdekli. Még szerencse, hogy egyenlőre úgy hirdetik
a terméküket, hogy a javasolt dózis 25-50 kg/ha, de olcsóbb a
kilónkénti ára, s jobb esetben a termelő egy osztás szorzással
rájön, hogy igen ez a másik termék igaz, hogy 25%-kal
kilónként drágább, de nem kell belőle csak 15-20 kilogramm.
Akkor pedig ha-ként mégis ez az olcsóbb, s termelői szinten
még nem is kell a különböző kémiai kötésű anyagok vízoldhatóságához érteni. A rosszabb eset ha az eladás háttérbe
szorítja a szakmaiságot, mert akkor már a termelőnek is
ismernie kell majd az oldhatóságot, a felvehetőséget, stb.
Vagy szakmai segítőt vesz igénybe, aki nem feltétlenül azonos
a piacon mellette áruló sorstárssal, hanem tényleg ért a
szakmájához, s nem feltétlenül akar eladni. Vásárlóink hosszú
évek óta tapasztalhatják, hogy mind a rábeszélés, mind a
lebeszélés is működik boltjainkban figyelemfelhívó jelleggel.
Amennyiben egy-egy kezelést szükségesnek tartunk úgy rá,
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5 000 Ft feletti vásárlás
esetén 500 Ft-os
lombtrágya vásárlására
beváltható kupont
adunk ajándékba.
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míg ha fölöslegesnek, akkor le próbáljuk beszélni vásárlóinkat.
Megkaptam már többször, hogy nem vagyok jó kereskedő,
mert eltántorítom a vásárlástól. Ugyanakkor mink még sok
évig szeretnénk ugyanezt csinálni.
2013-ban törzsvásárlóinknak e-mailen folyamatosan szakmai
segítséget kívánunk nyújtani.
A regisztrált e-mail címmel rendelkezők részére folyamatosan,
nem növény specifikus értesítést küldünk a különböző korokozók, kártevők megjelenéséről, és az ellenük használható növényvédő szerekről, egyéb javasolt védekezési lehetőségekről, különböző figyelemfelhívó akciókról. A Homoki Gazda
újság mellett így egy sokkal gyakoribb, sokkal élőbb, sokkal
több gyakorlati haszonnal kecsegtető élő kapcsolatot kívánunk
kialakítani. S egyben önzők is leszünk, hiszen a regisztrációhoz egy név, és e-mai cím mellett csak 2013-mas vásárlás
számlaszám megadásával lehet majd hozzáférni. S míg egy
orvosnál, állatorvosnál vagy akár egy autószerelő vagy egyéb
mesternél senki sem kérdőjelezi meg annak díját, legfeljebb
sokalja, addig a növények táplálásánál, gondozásánál adott
tanácsokat sokan teljesen ingyenes természetes velejárójának
gondolják. A nagy termesztők pedig már rájöttek, hogy nekik
megéri anyagilag is foglalkoztatni egy igazi szaktanácsadót,
akkor is ha annak vannak költségei. E-mail címre érkező
hírlevéllel most minden regisztrált vásárlónk számára ezt a
szolgáltatást kívánjuk pluszban nyújtani. S hogy nagyobb
kedvet biztosítsak a vásárlásokhoz úgy egyben egy évindító
akciót is hirdetünk. Minden bruttó 5000 Ft-os vásárlás után
500 Ft értékű lombtrágya vásárlási kupont adunk ajándékba.
Azaz akár 10% árengedményt is el lehet érni optimális esetben. S mért éppen lombtrágyákra vonatkozik az engedmény?
Mert ezzel is a termesztés szakmaiságát szeretnénk támogatni. A 2012-es évben a szélsőségesen meleg időjárás bebizonyította nagyon sok termelőnél, hogy a lombtrágyák használata látványosan megtérülő beruházás, Mi sem bizonyítja
ezt jobban mint a meleg, száraz időjárás hatására a Rosatop
Ca 1 literes az előző évhez képest 4000%-os növekedése.
Mert aki kipróbálta, az meggyőződött látványos hatásáról, s
voltak olyanok is akik elmondták ismerőseiknek, barátaiknak, s
mink is nagyobb hangsúlyt fektetünk reklámozására. De
bejött, hiszen kimagaslóan megugrott az időjárás jóvoltából a
felhasználása, úgy hogy mellette a többi lombtrágya (Gyökér,
Zöld levél, Scorpió, Plantal Super, Fosfitex termékcsalád)
fogyása is növekedett.

Egy termékhez csak egy
kupon használható fel!

A lombtrágyák látványos hatása egyébként extra rossz évben
a leg látványosabb, de hatásuk minden időjárás esetén megmutatkozik. Átlagos időjárás esetén kevésbé látványos. De
természetesen itt is igaz, hogy nem mindegy, hogy mikor és
mit használunk. Az általunk importált lombtrágyáknál a
laikusokat is viszonylag könnyű meggyőzni, hiszen ezek a
lombtrágyák nem az 1 liter = 1kg-hoz közelítenek, hanem az
1liter az 1,3-1,5 kg-hoz. A víz fajsúlya pedig 1 liter=1 kg.
S kijuttatás után a növények azonnal visszajelzik kedvező
hatásukat. Akciónkkal pedig minden kedves vásárlónkat
szeretnénk arról meggyőzni, hogy érdemes lombtrágyázni.
Praktikus javaslat: 25 ezer szemes profi vetőmag vásárlás
esetén, már egy csomaghoz is jár egy 500 Ft-os kupon. Ne
hagyja kihasználatlanul. Váltsa be akár rögtön is Fosfitex
Zn/Mn-ra vagy Gyökér nevű lombtrágyánkra. Nem fog csalódni. Szebb, egészségesebb nagyobb gyökerű, gyorsabban
fejlődő növénye lesz ezek bármelyikének szakszerű alkalmazása esetén.
Vagy fonálféreg ellen kíván védekezni, s csak kisebb területtel
rendelkezik. Használja a Nemathorin 10G-t,- a 10 kg-os
kiszerelés akciós kedvező áron-, vagy kilós kiszerelésben a
hatóanyagában, sőt valójában Nemathorinból kiszerelésre
kerülő Nematox 10 G-t, vagy a folyékony fonálféreg ölő szert a
Nemacurt mely szintén kapható 5 literes és 1 literes kiszerelésben is, s vegye igénybe a fenti lombtrágyákat, de
választhat egyéb lombtrágyát is. Számoljon, megéri, s mind
Ön, mind növénye elégedett lehet. Akciónk a Kertészek
kis/Nagy áruház boltjaiban elérhető.

PON

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
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Még időben vagyunk

Startertrágyázás tápoldattal és lombon

Az indulás jellemzői a növények fejlődésében
A növényfejlődésben a legnagyobb energiát az osztódó szövetek, az újonnan képződő részek, a gyökércsúcsok és hajtáscsúcsok intenzíven növő részei igénylik. Ezeket a helyeket
nevezzük a növény tápanyag és energia depóinak, hiszen a
legnagyobb tápanyag és energia igényűek.
A tápanyagfelvevő gyökérzet még fejletlen, az intenzív növekedéshez pedig folyamatosan gyorsan emelkedő mennyiségű
és azonnal felvehető tápanyagra van szükség melyhez az
alaptrágyából nem jutnak hozzá.
A növény életében a fejlődés kezdeti szakaszára jellemző,
hogy viszonylag kicsi a tápanyag előállító, asszimiláló zöld
tömeg, ugyanakkor viszonylag nagy az energiaigényes fejlődő
rész, a már említett hajtás és gyökértömeg gyarapodás.
A foszfor a növényi életfolyamatok energia rendszerének működésében tölt be pótolhatatlan szerepet. Két olyan vegyületnek, szerves foszfátnak alkotó eleme (ADP= adenozindifoszfát és ATP= adenozin-trifoszfát), melyek a növény
fejlődő részeinek energia háztartásáért felelnek.
A mikroelemek az életfolyamatok teljes szabályozásában
szerepet játszanak, ezért a kezdeti hiány a fejlődés egészét
illetően sokkal súlyosabb következményekkel járhat mint a
későbbiekben.

A kezdeti fejlődés a teljes tenyészidőre, a
télállóságra, az eredményre is hatással van
A növény fejlődése szempontjából a kezdeti szakaszban a
növekedés, a gyarapodás meghatározó, hiszen a vegetatív,
szerves anyagot előállító tömeg lesz a generatív, termésképző
szakasz beindítója és ellátója.
A jó starter ellátással az őszi kultúrák fényszegény időszakban
kialakult tűrőképességét is kedvezően alakítja. Nem közömbös a hidegtűrés és betegségekkel szembeni ellenálló képesség. A kezdettől erős növények tűrőképessége, télállósága
mérhetően jobb. A termesztés szempontjából néhány oC-kal
nagyobb károsodás nélküli hidegtűrés már a termesztés
sikerének alapja lehet.
Bizonyítgatni sem kell, hogy a dinamikus kezdeti fejlődés a
termés koraiságát, minőségét, majd a későbbi termő egyensúlyt is befolyásolja. Tehát a termesztés sikerében is döntő
szerepe van az indításnak.

A jó foszfor ellátás a starter
trágyázás alapja, de …
Jelentősége miatt a tápanyagellátás szempontjából célszerű
külön kezelnünk a starter ellátást, melynek lényege, hogy a
csírázást, illetve palántázást követő intenzív gyökeresedés
időszakában felvehető tápanyaggal lássa el a növényt. A jó
foszfor ellátás jelentőségét több szempont miatt is kiemelhetjük.
A foszfor oldhatósága talaj természetes tartalmánál, illetve a
műtrágyák többségénél is általában rossz, ezért még vizsgálat
szerinti megfelelő ellátottság sem jelenti azt, hogy az azonnal
felvehető mennyiség elegendő ebben az időszakban.
A közeg hőmérséklete a gyökerek tápanyag felvételét erősen
befolyásolja. Hidegben romlik az egyes tápelemek felvétele,
és a foszfor felvételének érzékenysége a lehűlésre kiemelhető
a tápelemek sorában. A melegigényes növények optimális

A talaj hőmérsékletének hatása a tápelemek felvételére
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az ellenálló képességet jelentősen fokozza. Egy kezelés,
kettős hatás.
A Fosfitex bioaktív kezelések élettani hatása
fitoalexin szint a növényben

A starter, tehát indítótrágyázásra több kijuttatási móddal is lehetőségünk van. A sekélyen bedolgozott magas foszfor-tartalmú
granulált starterek, mint Rosafert 12-12-17 komplex, vagy akár
vetéskor, palántázáskor sorkezeléssel kijuttatott Microphos
MoZn mikrogranulátum starter kezelés a indítótrágyázás gerince. A tápoldatos és lombtrágyás starterkezelések fontos
kiegészítések, megerősítések, melyeket a virágzás kezdetéig,
illetve a későbbiekben is a virágzás serkentésére végezhetünk.

20 oC gyökérzóna hőmérsékleténél teljes foszfor felvétel 5 oC
hőmérséklet csökkenésnél már csaknem felére esik vissza.
Ha mindez az alacsony ellátottsággal együtt fordul elő, a
fejlődés erősen gátolt. A többi tápelem, így nitrogén és kálium
felvétele ilyen mértékben nem csökken, tehát ezek a hőmérsékletre kevésbé érzékenyek.

növények tápanyag felvétele (%)

A startertrágyázásról gyakorló kertészeknek általában a
foszfor tápelem jut eszébe. A jó indításhoz azonban egyéb
tápelemek és a kivitelezés ugyancsak nagyon fontos
tényezők. A startertrágyázásról azért is érdemes kiemelten beszélni, mert jelentősége több mint hogy pusztán a
tápanyagellátás egy eleme. Az indulás, a gyökeresedés
megfelelő üteme az állomány kiegyensúlyozottságára,
beállottságára, koraiságára, a virágzáskezdetre és annak
egyenletességére is hatással van. Tulajdonképpen egy jó
indítás a teljes tenyészidőre, termesztésre ad lendületet.

Fertőzés, stressz,
védekezés

FOSFITEX kezelések
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A könnyen felvehető foszfor, és természetesen egyéb tápelemek a szakszerű startertrágyázással biztosíthatók. A starter
ellátás szakszerűségét tulajdonképpen a kijuttatás, kivitelezés
és a felvehető tápelemek helyes aránya jelenti.
A legnagyobb hiba a kezdetei fejlődés siettetésére nagy
mennyiségű nitrogén kijuttatása, vagy egyéb okok miatt túlzott
nitrogén mennyiség.
A nitrogén magas arányát okozhatja talajfertőtlenítés, nagy
nitrogéntartalmú szerves trágya is, de lehet ok az előző technológiában feleslegesen túladagolt nitrogén maradéka is. Az
induló tápelem szinteket talajvizsgálattal kell ellenőrizni a
problémák elkerülése érdekében.

Célzott kezeléssel, Microphos MoZn
mikrogranulátum startertrágyázás
A Microphos MoZn mikrogranulátum starter speciális összetételű indító trágya a gyökeresedés és korai virágképződés
serkentésére. Hatóanyag tartalma nagyon magas, hiszen
46 % foszfort, 10 % nitrogént, 1,8 % cinket és molibdént tartalmaz. A közvetlenül gyöké közelébe juttatandó starter
azonnal felvehető foszfor mellett induláshoz fontos nitrogént
és mikroelemeket is tartalmaz. Nagyon jelentős előnyt jelent a
tápanyagellátásban, mert az egyéb talajba dolgozott tápanyagból a legelső időszakban csak minimális az, amihez a
fiatal növény ekkor már hozzájut.
A foszfor ellátásnál a granulátummal kiadott mennyiséggel az
egyéb ellátást természetesen csökkenthetjük. Ugyanakkor
akármilyen alaptrágyázást végzünk, a célzott kezelés hatása
nem érhető el. A mikrogranulátum vetéssel egy menetben,
palántázáskor az ültető lyukba, dísznövény, facsemete, vagy
szőlőültetésnél az ültető gödörben kell, illetve lehet elkeverni a
tápanyagot.

Gyökér lombtrágya, a speciális Rosier starter
A Gyökér starter lombtrágya a Rosier új fejlesztése több tápelemet tartalmazó, magas foszfortartalmú oldat lombtrágya. A
24 % azonnal felvehető foszfor mellett 3 % nitrogén és 4,4 %
kalcium segíti a kezdeti fejlődést. A Gyökér hatékonyan segíti
a még fejletlen gyökérrendszer munkáját, a lombon keresztül
jól felvevő tápanyaggal, mely a növénybe azonnal bekerül,
gyorsan a feldolgozás helyére jut, és részt vehet az élettani
folyamatokban. A Gyökér kalcium kezelésként a gyökerek és
hajtáscsúcs kalcium ellátásával segít a korai hiánytünetek
megelőzésében is. Minden kertészeti kultúrában, zöldség,
gyümölcs, szőlő, dísznövény, és szántóföldön egyaránt bizonyította hatékonyságát. A gyökeresedés alatti starterkezelést
kétszer célszerű elvégezni 4-5 l/ha adaggal úgy, hogy az
ismétlés 8-14 napon belül történjen.

Fosfitex Zn/Mn starter, sokkal több, mint
lombtrágya
A bioaktív készítmények sorába tartozó lombtrágya oldat 15 %
foszfit foszfor formája egy igazán speciális tápanyag, mellette
még azonnal felvehető formában 6 % nitrogén, 5 % cink és
3 % mangán is van. A táplálás mellett élettani hatása a növények természetes védekezési rendszerének stimulálásával

A Fosfitex Zn/Mn starterkezelésekkel a fitoalexinek szintjének
emelkedése miatt a növény „belső védelme”, a betegségekkel
szembeni ellenálló képesség javul, de az ismételt kezelések a
környezeti stressz hatásait is erősen csökkentik. A védelmi
rendszer erősítése különösen fontos a fiatal növényeknél, a
tenyészidő elején, illetve az intenzív hajtás és termésnövekedés idején. A védelmet biztosító folyamatosan magas
fitoalexin szinthez a kezelések ismétlését legalább 10-14
naponként célszerű elvégezni, ezzel a növényvédelem hatékonyságát is aktívan javítjuk.

Rosasol 15-30-15 komplett mikroelemes
starterkezelés
A komplett mikroelemes starterkezelés az intenzív termesztés
része, mert az indítás több fontos elemét is tartalmazza.
Tápoldatos kelesztő, beiszapoló öntözéssel és lombtrágyaként
is alkalmazható a lehetőségek szerint.
A Rosasol 15-30-15 mikroelemes komplett tápoldatos beöntözéssel a szükséges nedvességet, magas foszfortartalmat,
egyéb tápelemeket, teljes mikroelem sort, a megfelelő arányban jelenti. A komplett tápoldatos kelesztő öntözés, vagy a
palántázás beiszapolása nagy szerepet játszik az állomány
gyors indulásában, egyenletes és dinamikus kezdeti fejlődésében.
Lombtrágyaként a növényvédelmi kezeléssel egy menetben
is kijuttatható a Rosasol 15-30-15 starter. A fiatal növényeknek 0,5 % körüli töménységben biztonságosan alkalmazható a
permetléhez utoljára bekeverve. A tápelemek azonnali komplett pótlása mellet a tápanyag és vízforgalmat segítő hatása
sokszorozza hatékonyságát. A korai időszakban a talajból
korlátozott felvétel miatt a mikroelem és egy tápelem hiányok
megelőzésében is nagy szerepe van/lehet a komplett lombtrágyázásnak.

A startertrágyázás kivitelezése
monokálium-foszfáttal
A gyökérzöldségeknél a monokálium-foszfáttal kezelés „ötös”,
mert a gyökér öt centiméterrel hosszabb és öt Celsius fokkal
alacsonyabb hőmérsékletet kibírnak a növények. A startertrágyázás foszfortúlsúlyos szilárd műtrágyával is megalapozható,
de a leghatékonyabb a tápoldatos beöntözés. A tápoldatozó
monokálium-foszfát összetétele rendkívül kedvező, hiszen a
talaj tápanyag készletéhez, illetve helyesen elvégzett komplex
alaptrágyázáshoz a kiemelt foszfor tartalom mellett káliumot
tartalmaz a tápelem harmónia biztosításához. A monokáliumfoszfát starter kezelés az indulás biztonságát jelenti, és segít a
növény ellenálló képességének felkészítésében.
Különösen hasznos az őszi vetésű gyökérzöldségek, de saláták indításakor is a vegetatív jelleg megelőzésében, a fiatal
növények megerősítésében, télre felkészítésében.
A monokálium-foszfát kezeléseket a gyökeresedés alatt kis
töménységű tápoldattal az öntözési igénynek megfelelően
többször is célszerű megismételni, majd a vegetáció alakulása
szerint aktuális ellátást, fejtrágyázással, vagy tápoldatozással
folytatni. A kezelést, kezeléseket gyökérzöldség esetén a sziklevelek kiterülésekor érdemes elkezdeni, palántázott kultúráknál
a kiültetést követő beöntözéssel végezzük el. A monokáliumfoszfát 100%-ban oldódó műtrágya, de különösen kemény vizek
(pl. Ásotthalom Kissor, Gátsor) esetén adódhatnak problémák.
Horinka Tamás
szaktanácsadó, szakmai vezető

8. oldal

Hatékonyabb permetezés Plant Hit Optimum-mal
A termelők sokszor panaszkodnak egyes növényvédő szerek
gyenge hatására, vagy akár hatástalanságára, s nem értik,
hogy most miért nem, máskor meg mért volt éppen hatásos az
adott növényvédő szer. A gyártok pedig saját növényvédő
szereikről sem propagálják eléggé, hogy milyen körülmények
között kellene használni, milyen időpontban, s mire lenne
érdemes figyelni.
Néhány sokak számára ismert, de mégsem kellően átgondolt
permetezési jó tanács.
A védekezés tervezését alapvetően meghatározza a károsító
biológiája, életfolyamatainak ismerete. A korokozók ellen, mint
a baktériumok és a gombák a lehetőségekhez képest mindig
megelőző jelleggel védekezzünk. A gazdálkodók számára
ezért elengedhetetlen az időjárási előrejelzések folyamatos
nyomon követése. A saját terület fekvése, az elővetemény, a
tápanyag ellátás, az addig elvégzett védekezések mind-mind
egy-egy módosító tényező lehet. A baktériumok és gombák
ellen hatékonyan csak megelőző jelleggel tudunk védekezni, s
ezért fontos a korokozóknak kedvező külső tényezők
ismerete. Amennyiben számára a párás, hűvös időjárás kedvez, mint például az őszibarack tafrinás levélfodrosodásának,
úgy már célszerű a kihajtást megelőzően rezes lemosó
permetezéssel védekezni. Hiszen ez a korokozó 4 és 14 C fok
között szaporodik, s a fák kérgén a rügypikkelyek alatt telel,
így a levélkék már fertőzötten jelennek meg. Egérfüles állapotban egy kaptán hatóanyagú Pl Buvicid K-val, vagy egy
felszívódó hatóanyagú difenokonazolt tartalmazó Score 250
EC-vel, vagy a vele teljesen megegyező paralel növényvédő
szerekkel tudunk védekezni. A korokozó biológiájából következik ugyanakkor, hogy 14 fok fölött már teljesen fölösleges
védekezni, pedig hány kiskert tulajdonos permetez a besodródott levelek láttán még meleg májusban is. Teljesen fölöslegesen, pénzkidobás. Ugyanígy érdemes megelőző jelleggel
védekezni a burgonyavész ellen. A korokozó 14 és 30 fok
között fertőz, de cseppfolyós víz is szükséges hozzá. Ivaros
alakja Magyarországon áttelel, így fontos, hogy mi volt az
elővetemény, mivel az ivaros alak a fertőzőt növényi
maradványokról fog újra fertőzni. A vetésváltás, más területre
történő ültetés felér egy védekezéssel. Igazi nagy károkat,
robbanásszerű megjelenését az ivartalan alakok délről jövő,
csapadékos betelepedése okozza. Akár 2-3 nap alatt is szinte
teljesen tönkre teheti a lombozatot, s vele együtt a termést. A
jól záródott állományban az öntözéssel is kedvező feltételeket
teremtünk. Hőmérséklet és csapadék kell a fertőzéshez, s
csakis megelőzően tudunk védekezni ellene. A xanthomonas
ellen a meleg 30-32 fok felett kell védekezni, szintén megelőző
jelleggel. A rovarkártevők közül egyedül a fonálférgek és az
egyéb talajlakok ellen célszerű már megelőző jelleggel védekezni, míg a levéltetvek, egyéb szívó és rágó kártevők ellen a
megjelenésükhöz érdemes igazítani a védekezést. Az EU és a
magyar állam növényvédelmi stratégiai programja is az
integrált növényvédelmet tűzte zászlajára. A kártevők esetén
ezért fontos az előrejelzés, a fénycsapda, a szex feromon
csapda, a sárga lap, vagy tál, stb. Általában minden termelő
kis költséggel, de odafigyeléssel megvalósítható beruházása.
Mert ha nem ellenőrizzük naponta a csapdák fogását, akkor
ugyan bizonyíthatjuk, hogy előrejelzésre alapozott növényvédelmet folytatunk, mert az eszköz már meg van, de ha nem
használjuk, akkor az csak ott van, de nem segíti munkánkat. A
kártevők biológiájának ismerete már csak azért is fontos, hogy
a rovarok világából is hozzak egy példát, mert az egyre több
gondot okozó földibolháknál a leggyakoribb az a panasz, hogy
a szer nem hatot. Az ismeret valószínű hiánya, mert szinte
biztos, hogy a szer hatott, de a folyamatosan betelepülő, s a
frissen érkezőkre nem ható szer miatt vonunk le téves
következtetéseket. Főleg kora tavasszal kiültetésre kerülő
káposztaféléket támadnak meg előszeretettel, de a retek is
kedvenc tápláléka. S mivel ilyenkor a keresztesvirágzatú
gyomok is csak kis számban találhatók, ezért kilométerekről
képes betelepülni. Amennyiben a közelben fasor, erdősáv
található, úgy szinte biztos, hogy a táblára abból az irányból
fertőznek. Ezért lehet, hogy csak a tábla egy sarkát, egy szélét
kell csak akár két-három naponta is permetezni, de ezzel
megakadályozzuk a benti táblarészek fertőződését. Ugyanígy
igaz ez a fóliákra is, azaz lehet, hogy az ajtó melletti két métert
kell csak permetezni az egész helyett. S a hatékony védekezésnek van még egy kritériuma. Napos időben kell permetezni. Ugyanis borús idő esetén a földibolhák a növényeink

gyökérnyaka körül, a talajfelszín alatt hámozgatnak, míg
napos időben kiülnek a káposzta, retek, stb levelére, ahol a
permetlével biztosan találkoznak, s így elpusztíthatjuk őket.
Vagy, hogy egy másik gyakori példát hozzak, a permetezési
időpont megválasztása mennyire lehet fontos, az a vetési
bagolylepke lárvája, a mocskos pajor. Nagyon sok kapás
kultúrában május második felétől a bagolylepke első nemzedékének lárvái komoly gondot okoznak. A lepkék ellen
fénycsapdás előrejelzés esetén meghatározhatjuk a védekezés időpontját, de mivel vándorló faj, így több védekezésre
is sort keríthetünk. A másik lehetőség a lárvák elleni védekezés, melyet sokan eleve reménytelennek gondolnak, s van
is benne valami igazság. Ezért fontos ismerni a kártevő
biológiáját. A lárva nappal a növények tövénél kb. fél
centiméter földdel betakarózva pihen. Ez arra pont elég, hogy
a talaj a fölülről jövő permetlétől megvédje, s mivel csak ennyi
talajjal érintkezik arra meg kevés, hogy a talajfertőtlenítők
megmérgezzék. Itt a kánaán, gondolja a mocskos pajor, s
ezért minden napnyugtakor feljön a talaj felszínére sétálni, s új
tápanyag forrást találni. S amennyiben ebben az időpontban,
azaz napnyugtakor permetezünk, úgy gyakorlatilag mindegy,
hogy mivel, mert a rovarölő szer találkozik a talaj felszínén
flangáló mocskos pajorral, és elpusztítja. A két-három órával
előbb, vagy a pár órával később végrehajtott védekezés ezzel
szemben teljesen hatástalan.
Foglalkoztunk a kor és kártevők biológiájával, s azok hatékonyságot befolyásoló tényezőivel. Alapvető lenne, hogy a
technikai feltételek, a gépek berendezések műszaki állapota
megfelelő legyen. De gondolja csak mindenki végig, hogy
csak egy egyszerű, az eredményességet ugyanakkor nagyban
befolyásoló műveletet hányan hajtanak végre. Nem másról,
mint a fúvókák cseréjéről beszélek. Sokan évek óta nem
cseréltek, s a gyomirtást ugyanazzal a fúvókával és gépbeállítással végzik, mint a gombaölő, vagy rovarölő kezeléseket.
Holott általában a gyomirtást nagyobb cseppekkel, kisebb
nyomáson kell végrehajtani, kivétel a speciális egyszikű irtó
kijuttatása. Míg a gomba és rovarölő permetezéseknél szinte
mindig a minél jobb fedettség a cél, melyet nagyobb nyomással és apróbb porlasztással tudunk elérni. S a következő,
sokak számára még nem is ismert, vagy legalább is nem
átgondolt, de alapvetően befolyásoló tényező a permetezéshez használt víz minősége. A permetszer gyártóknak nem
érdekük alapvetően erre felhívni a felhasználók figyelmét, de a
növényvédő szerek hatásukat egy nem megfelelő összetételű
vízben gyorsan elveszíthetik. Ezért erről gyári adatok nem is
állnak rendelkezésre. Általánosságban elmondható, hogy a
legtöbb növényvédő szernek az enyhén savas pH-jú víz
felelne meg a legjobban, alacsony vízkeménységgel. A víz
változó keménységét a kalcium és magnézium-hidrogénkarbonátok okozzák, melyet forralással lehet csökkenteni. Az
állandó keménységet a szulfátok és kloridok okozzák, melyek
hő hatására sem válnak ki. Tehát ideális lenne az enyhén
savas ph-jú, lágy vagy közepesen kemény víz. Ezzel szemben
ha máshonnan nem akkor a Calgon reklámból tudhatjuk, hogy
Magyarország területén szinte mindenütt kemény, vagy
nagyon kemény vízzel találkozhatunk. Mit tehetünk akkor? A
vízforralás permetezéshez nem járható út. Ioncserélője az
emberek nagy részének nincs. Akkor marad egy harmadik
megoldás a permetlé lágyítása és stabilizálása valamilyen
kémiai anyaggal. Több cég is felismerte, hogy szereinek
hatékonyságát érdemes fokozni. S ezen kívül más gyártók is
jelentkeztek vízlágyítást és permetlé stabilitást segítő készítményekkel. De mért is ennyire fontos? S ha ennyire fontos
akkor mért nem kap nagyobb hangsúlyt? A szerek jelentős
része, több mint 90%-a a bekeverést követően permetlében
enyhén lúgos kemény vízben hatékonyságának több mint
50%-át, azaz több mint a felét elveszti kettő órán belül. Mit
jelent ez a gyakorlatban? A faluban bekevert permetlé, kiérve
a területre eltelhetett 1 óra, kijuttatásra fordított idő akár két
órát is igénybe vehet, mire a tartály végét permetezzük ki. A
legvégén kiszórt permetlé hatékonyságának több mint felét
elvesztette. Azaz gyakorlatilag hatástalan. A gyártók egy része
az érzékenyebb vagy drágább készítményeket adalékolt
formában hozza forgalomba. Ez azonban csak egy nagyon
durva megközelítése a dolgoknak melyet mindjárt példával is
bizonyítok. Két gyártó a magyar termelőket jól ismerve olyan
anyaggal jelentkezet a magyar piacon mely a helyi viszonyokat is jól ismeri. Azaz tudták, hogy szerüknek nincs esélye,

vagy csak ugyanolyan elnagyolt közelítés mint a gyártók által
előre adagolt szereknek, ha pontos méréseket kellene a
termelőknek végezni. Ezért mindketten festék anyaggal kevert
szert hoztak forgalomba, mely az adott színskála elérése
esetén megközelítően pontos értéket mutat. Mit jelent ez a
termelőnek a gyakorlatban: A háromnegyedig vízzel feltöltött
tartályba kevergetés közben fokozatosan hozzáadagolunk a
szerekből, s az általunk forgalmazott Plant Hit Optimumból ezt
mindaddig folytatjuk amíg „bugyi rózsaszínre” nem vált a még
tiszta, bekeverés előtt álló víz. Az eddig felhasznált Plant Hit
Optimum mennyiségét kb. még egy negyeddel megfejeljük,
hogy a teljes vízmennyiséghez használt dózist megkapjuk. Ha
van lehetőség akkor az így beállított vízből készítjük el a
törzsoldatot. Majd beletöltjük a gépbe, s feltöltjük teljesen a
gépet folyamatos keverés, kevertetés közben. S elkezdjük
mielőbb a permetezést. S mik a gyakorlati tapasztalatok?
Területek víznyerő helyeitől függően 100 liter vízhez 50-től 400
ml Plant Hit Optimum kell a hatás eléréséhez. Ezért írtam,
hogy a gyártók szerekhez kevert adaléka csak erős közelítés,
erős hasalása a ténylegesen szükséges mennyiséghez.
Környékünkön Mórahalom Kissor térsége, de még inkább a
Gátsori részen több fúrót kútban olyan kemény a víz, hogy az
alumínium kanált megtartja, költői túlzással. Nos az ilyen vizek
permetlé készítésre csakis így alkalmasak. Egyébként nem. A
falvakban, városokban található vezetékes víz is általában
nagyon kemény, de ezek pH-ja legalább semleges, míg a fúrót
kutaké gyakran enyhén lúgos. A Plant Hit Optimum mindkét
problémára megoldást kínál, csak alkalmazni kell. Előnye,
hogy a növényvédő szereknél jóval olcsóbb, ezért a kijuttatott
szer költségnél szinte elhanyagolható, főleg ha figyelembe
vesszük, hogy hatására a használt növényvédő szer sokkal
jobb hatással dolgozik. Így permetezéseket takaríthatunk meg,
az elvégzett kezelések területen belüli hatékonysága szinte
azonos. Nem fordulhat elő, hogy a tábla egyik fele, melyben
kezdtük a permetezést az egészséges, míg ahol később
befejeztük az sokkal fertőzöttebb. A Plant Hit Optimum használata esetén sem tehetjük azt azonban meg, hogy a bekevert
permetlevet csak egy-két nap múlva juttatjuk ki. Ilyen hatással
még ő sem rendelkezik. A Plant Hit Optimum csökkenti a
permetlé felületi feszültségét is, ezzel elősegítve a kijuttatott
permetlé cseppek jobb terülését, ezzel jobb fedettséget
biztosítva. Lágyabb víz esetén hektáronként 200-400 Ft plusz
költség, de jobb hatékonyság a kijuttatott anyagnak. Adott
gombaölő szer akár 10 ezer Ft-os hektárköltségét nem mindegy, hogy egy újabb permetezéssel, vagy egy pár száz
forintos adagolással oldjuk meg. Számoljanak.
Röviden tehát: Csak rajtunk termelőkön múlik, hogy integrált
növényvédelmet alkalmazzunk-e. Ha permetezéseinket előrejelzésre, a várható időjárás figyelembevételével, a károsító biológiájának ismeretében, megfelelő technikával, megfelelő időben,
adalékolt permetlével hajtjuk végre, akkor garantált a siker, az
egészséges szép termés. Természetesen ehhez hozzátartozik a
növény fejlődésének megfelelő, harmonikus tápanyag ellátás is,
hiszen a megfelelően táplált, jó kondícióban lévő növényállomány eleve ellenállóbb a betegségekkel szemben.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Téli esték
Mórahalom, Varga Csárda február 7-én 17 óra
Kistelek, Aqua Hotel
február 14-én 17 óra
- Bayer növényvédelmi technológiák a kertészetben
Előadó: Sipos József Bayer cropScience
- Kertészeti növényeink takarékos, okszerű táplálása a szép és
egészséges mennyiségi termésért
Előadó: Horinka Tamás, Knipf Róbert Móraagro Kft
Kistelek, Aqua Hotel
február 7-én 17 óra
Mórahalom, Varga Csárda február 14-én 17 óra
- DuPont megoldások a kertészetben Előadó: Hőgye Szabolcs
- Cheminova technológiák 2013-ban Előadó: Lécz István
- Belchim 2013-as növényvédelmi ajánlata Előadó :Bodó Péter
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Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
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