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Az előző időszak történései, ahogy én látom
A FIDESZ eléri a teljes közönyt?
Számomra már csak ez a kérdés. Hiszen már magamon is
észreveszem, ahogy jönnek a hírek egyre jobban hitetlenkedek, s egyre jobban immunis leszek az iránt amit csinál. Sőt
fölvetődött már magamban, hogy az egészet abba kellene
hagyni, mert sokszor úgy látszik, hogy semmi értelme, mert
tiltakozhatnak a tanárok, az egyetemisták, civilek és pártok,
itthon és külföldön, mégis úgy tűnik, hogy teljesen hatástalan.
Ha lehet akkor ráhúzzák, ez valamelyik ellenzéki párt érdeke,
az áll mögötte, ha pedig párt a tiltakozó, akkor valamelyik
külföldi érdekcsoport, ha pedig valamelyik külföldi politikai
vezető fogalmaz meg bírálatot, akkor az saját országának
befektetőit védi a FIDESZ mindent átfogó, mindent átreformáló, csakis jó és korszakalkotó ötletei ellen. Mint a
DEDÓBAN ÉN NEM VAGYOK HIBÁS, AZ A MÁSIK TEHET
MINDENRŐL. Az pedig fel sem merül bennük, hogy maga az
intézkedés elfogadhatatlan, s aki szól, az érdek nélkül „CSAK”
javítani szeretne. De legalább már értem, s a cikk végén meg
is osztom Önökkel.

Magyarország erőteljesen lemaradt.
Nyilatkozta Simor András
„A világban nem találunk olyan sikeres, növekvő gazdaságot,
amelyben a gazdasági növekedés ne alacsony infláció és
árstabilitás mellett valósulna meg.” „Míg 2000-ben az egy főre
jutó GDP-t tekintve az EU-hoz időközben csatlakozott keletközép-európai országok között Szlovénia és Csehország
mögött Magyarország a harmadik helyen állt, addig a nemzeti
jegybankok előrejelzését alapul véve 2014 végére már csak
Romániát és Bulgáriát előzzük majd meg” „Míg 2007-ben egy
euró 240-250 forint között mozgott, jelenleg ennél 20
százalékkal gyengébb az árfolyam. A jegybank elemzései
szerint egy 10 százalékos forintgyengülés hazánkban két év
alatt alapesetben 3 százalékkal növeli az árszintet. Az elmúlt
hat évben szinte minden évben voltak olyan kormányzati
adóintézkedések, amelyek felfelé nyomták az árakat, és ezzel
mintegy hozzászoktatták a lakosságot a magas inflációhoz.”

Orbán Csodaországa
A miniszterelnök tudatosan és gátlástalanul hazudik. Mire
alapozom ezt a kijelentésemet? Orbán Viktor februári
Kossuth Rádiós interjújára. S most vegyünk sorra egy-két
jól hangzó, az átlag hallgató számára nem ilyen egyértelmű állítást. Orbán Viktor a rádióinterjúban kijelentette:
„ezúttal sikerült elérni, hogy a magyar gazdák ugyanannyi
támogatást kapjanak, mint a nyugat-európaiak is, ezért nem
kerülnek emiatt versenyhátrányba.“ A dolog egyetlen szépséghibája, hogy az uniós csatlakozási szerződés szerint
ugyanis egészen véletlenül éppen mostanra, 2013-ra járt le az
az átmeneti időszak, ami alatt fokozatosan a régi tagállamok
támogatási szintjére emelkedtek a magyar gazdáknak járó,
területalapú agrártámogatások. Ez tehát még véletlenül sem
Orbán Viktor érdeme, hanem a Medgyessy Péter és Kovács
László által 2003-ban aláírt csatlakozási szerződésben foglalt
automatizmus. Aztán itt van a következő nagy mondás: a
rekord közeli államadóssággal kapcsolatban kijelentette
például, hogy „az hullámzik, azt nem érdemes nézni“, és
szerinte csak az éves adatok számítanak. „A magyar gazdaságban öt mutató - államadósság, hiány, külkereskedelmi
mérleg, folyó fizetési mérleg, foglalkoztatás - rendben van,
csak egy nincs, és ez a növekedés“. 2013 január végére a
valaha volt második legnagyobb értékére nőtt az államadósság: a központi költségvetés adóssága január végén
21 187,8 milliárd forint volt, ami hatalmas mértékű, 467,7
milliárdos növekedést jelent a tavaly januárihoz képest,
mondja az Államadósság Kezelő Központ Zrt. Az az állami
szervezet akinek az a feladata, hogy mindezt pontosan

nyilvántartsa. Orbán szerint „nem adósságból kell finanszírozni a növekedést“, ha így haladunk akkor nekik az ország
gazdasági bukásához lesz elég. A foglalkoztatás pedig úgy
van rendben, hogy jelenleg is a közmunkaprogram trükközéseivel, statisztika javító csúsztatásaival 11,2 %-os a munkanélküliségi ráta. Persze nézhetjük ezt úgy is, hogy a beígért 1
millió munkahely időarányos része már túl is teljesült, hiszen
azt 10 évre ígérték, s már megvalósult belőle 500 ezer. Egy
kis bibivel, nem Magyarországon. Minden trükközés mellett
3,9 millió a foglalkoztatottak száma, a versenyszférában pedig
csökkent, 2012-ben 34 ezerrel kevesebben dolgoztak mint
2011-ben. Rendben van a külkereskedelmünk és a fizetési
mérlegünk, s ez Orbáni olvasatban siker és eredmény. Sok
neves közgazdász szerint pedig csak szomorú következmény
-2012-ben a nettó bérek 3 %-kal csökkentek-, hiszen az
elszegényedés miatt csökkenő belföldi fogyasztás visszaesés
maga után vonja a csökkenő importot, ami külkereskedelmet
javít a másik oldalon, s a gyenge forintárfolyam is ez irányba
hat. A csökkenő fogyasztás Áfa kiesést eredményez, pedig azt
is sikerült 25-ról 27-re emelni. Jelentősen esett a beruházások
volumene: tavaly 5,2 százalékkal maradt el az előző évitől a
KSH közlése szerint. A kiskereskedelmi forgalom tavaly
decemberben 2,1, az év egészében 1,9 százalékkal csökkent
az egy évvel korábbihoz képest. Matolcsyékat meglepte a
mélyrepülés, de a 2013-ra továbbra is 0,9%-os növekedést
várnak. Varga Mihály éppen harmadszor módosítatta a
költségvetést. Orbán hangsúlyozta, hogy 2013-ban gazdasági
növekedés lesz, és a következő félévben legfeljebb azért
módosítják a költségvetést, mert a hazai gazdaság túl jól
teljesít.

A Jobbik feljelentése alapján a rendőrség
nyomozást indított a Kubatov-videó ügyében
Kubatov Gábor legutóbb kiszivárgott oktatófilmje újabb bizonyíték a Kubatov-listák törvénytelenségére, a Fidesz pártigazgatójának gátlástalanságára. A Jobbik a közleményében
felszólította a kormányt, hogy „az újabb botrány árnyékában
hagyjon fel a nemzeti konzultációnak nevezett propagandával
és adatgyűjtéssel, miután nyilvánvalóvá vált, hogy ki listázza a
magyar állampolgárokat kartonnal és vonalkóddal látva el
őket".2010-ben a kiszivárgott Kubatov-hangfelvételek nyomán
a feljelentések ellenére még el sem rendelték a nyomozást.

A Fidesz nem enged semmiben
Szinte minden, az Alkotmánybíróság által korábban kifogásolt
és megsemmisített rendelkezést beemelt az alaptörvénybe.
A „Gránitszilárdságú” alkotmányt eddig 4-szer sikerült már
módosítani, s 2/3-dal most már akár hetente is megteheti.
Szűkre szabják a család fogalmát, megerősítik a perek áthelyezésének jogát, véget vetnek a bírói függetlenségnek, az
egyetemeket még erősebb állami ellenőrzés alá vonják,
betiltják a kampányhirdetéseket a kereskedelmi médiában, az
önkormányzatok pedig jogot kapnak hajléktalanmentes zónák
kijelölésére, az egyházak elismerését a kormánytól teszi függővé, és széles körben csökkenti az emberi jogok garanciáit.
Mennyire abszurd az új módosítás? Egy jövőbeli kétharmados
parlamenti többség megfoszthatja egyházi státuszától akár a
Magyar Katolikus Egyházat is, és ez ellen senki semmilyen
jogorvoslattal nem élhetne. De változatlan életbelépése esetén az élettársi kapcsolatban született gyermekek után például
emelt családi pótlék jár, mivel már nem család, azaz gyermekét egyedül nevelő szülőnek minősül, holott állítólag a
család a legfőbb érték.
A 45 oldalas alkotmányt 15 oldalas módosítása felülírja szinte
az összes olyan engedményt, melyekre a kormány az utóbbi
időben kényszerült. Orbán Viktor miniszterelnök nem tűri,
hogy korlátozzák a hatalmát. Ha Európa nemet mond neki, és
a saját FIDESZ többségű Alkotmánybírósága vereséget mér

rá, megvárja, amíg Magyarország kikerül a reflektorfényből,
majd módosítja az Alaptörvényt, hogy a kellemetlen korlátozásokat kiiktathassa. José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke kérte Orbán Viktort az elhalasztásra, de
nekünk senki ne mondjon meg semmit, még ha azonos
pártcsaládba tartozik is. Áder János Köztársasági elnök aláírta, Európa pedig tiltakozik. A bajor parlament elnöke Barbara
Stamm lemondta a müncheni hivatalos látogatáson lévő Kövér
László házelnökkel tervezett találkozót. Indoklása szerint:„a
magyar alkotmány tegnap elfogadott további módosítása az
egész Európai Unióban és Németországban is mély aggodalmat és vitát váltott ki a magyar jogállamiságot illetően.” Az
ENSZ Emberjogi Bizottsága élesen bírálta a magyar
alaptörvény negyedik módosítását. Az igazságszolgáltatás
függetlenségére mért csapásnak minősítette azt. Martin
Schulz az Európai Parlament elnöke a kétnapos EU-csúcs
kezdetén kijelentette az Alaptörvény módosításra, hogy „akár
kidobható a közösségből” aki a közösség szabályait is
jogrendszerét nem tiszteli,majd hozzátette, hogy már
vizsgálják, de nem akar elhamarkodott véleményt alkotni.
A kormány propaganda szerint pedig mindenki hülye, és
félreértelmezik azt. Nekem volna egy javaslatom rögtön az
ötödik módosításra, egy kicsit berzenkednének ellene, de
aztán majd csak lenyelik ezt is. Rögtön vegyük bele az
alaptörvénybe, hogy a Fidesznek mindig igaza van, s a Fidesz
örökös irányítója, egyedüli gondolkodója Orbán Viktor. Aztán
nem kell ez a sok tiszteletkör, mint a tyúk és a kakas között,
hogy futok még egy kört, nehogy kurvának nézzen.

Az olimpiai bizottság 15 milliárdos
állami támogatást kapott
A Magyar olimpiai Bizottság 15 milliárdos állami támogatást
kapott, melynek felosztását a különböző szakosztályok között
elkészítették, s előterjesztették döntésre személyesen a miniszterelnöknek, aki május elejére dönt. Jó királyunk majd eldönti.

Előre megírták, Simorék hibáztak
Még a Jobbikos Nyikos László is Simor András védelmére kelt
a Költségvetési Bizottságban, ahová a Fidesz hívta az MNBelnököt meghallgatásra. A Fidesz szerint az MNB törvényt
sértett, de végül egy ennél általánosabb állásfoglalást szavaztak meg. Arra is rákérdeztek, ki Simor főnöke. Az ülés vége
felé közeledve a bizottság fideszes alelnöke, Puskás Imre egy
papírt húzott elő, és felolvasta, hogy a bizottság pontosan
milyen mondatokkal marasztalja el a Magyar Nemzeti Bankot
a törvénysértésekért. A szöveg alapján a bizottság elítéli a
jegybankot a törvénysértések miatt.

Matolcsyból jegybank elnök lett
Orbán Viktor nem az az ember aki elismeri hibás döntéseit.
Matolcsy Györgyből jegybank elnököt csinált, így úgy sikerült
félreállítania, hogy a Jegybankot is rekvirálhatja. De nézzünk
egy két emlékezetest Matolcsy Györgytől. 2010-ben 2013-ra
és 2014-re 7%-os gazdasági növekedést vizionált az Új
Széchenyi- terv bemutatásakor. „Jövőképünk arcátlanul optimista, 2030-ra Magyarország meghaladja majd az átlagos
uniós gazdasági fejlettséget“ 2010 novemberében pedig:
„2013-2014-re összességében 10-15 százalékos GDP-bővülést, 2015-ig pedig 400 ezer új munkahelyet ígért a
miniszter.” A 2011-es konvergencia program bemutatásakor
2012-re 3,5%-os növekedést jósolt, 2013-ra pedig 3-4%-t. A
2012-es tény 1,7%, csak éppen fordított előjellel, s igaz a
kormány kommunikáció szerint nem megszorítás, hanem csak
kiigazítás, de mégis csak nekünk fájt az a 700 milliárd. Azaz
éppen 5,2%-ot tévedett. Nekünk pont ilyen szakemberekre
van szükségünk! Matolcsy György 2,5 éves nemzetgazdasági
miniszteri teljesítményét „Óriási bravúr”, „igazi gazdaság-

2. oldal
történeti fordulatként” értékelte, melyre szerinte csak kétszer
voltunk képesek száz éven belül: 1924 és 1927 között,
valamint 1946 és 1948 között. Matolcsy úgy vélte, sikerült
tágítani a politika és a gazdaságpolitika mozgásterét, megkezdhettük a magyar modell megépítését. Ennek lényege,
hogy a gazdaságpolitika megszorítás nélkül éri el a költségvetési egyensúly helyreállását, az államadósság, az ország
adósság csökkenését, a foglalkoztatás bővülését, megőrzi a
folyó fizetési mérleg többletét, és lép a népesedési fordulat
felé. Még jó, hogy van önbizalma.

A saját kutyánk kölke

párthoz kell hűségesnek lennie. A gazdaság alapja a bizalom,
ez pedig elveszett itthon, a kormány szétverte. Az első lépés
ennek helyreállítása. A magyar polgárok és a kormány közötti
bizalomról is szó van. Bevezetnének egy adóalkotmányt:
Magyarországon az adókat egy évben egyszer lehetne módosítani, és a változásra 60 napos felkészülési időt kell hagyni.
Bevezetnék a sárga lap szabályt a vállalkozók védelmében.
Most csak piros lap létezik. A bölcs állam liberális a felsőbb
osztályokkal -békén hagyja őket-, konzervatív a középosztállyal -nem engedi lecsúszni őket-, és szociáldemokrata az alsó osztályokkal, mert segít rajtuk, mondta.
Bajnai első intézkedése az lenne, hogy eltörli a röghöz kötést,
nem akar diplomás jobbágyokat, mondta. Kétszer annyi
magyar ment el az országból, mint '56 után, ha „tegnap még
nemzetgazdasági miniszter, ma már jegybank elnök“
Matolcsynak sikerült egyszer eltalálni a pontos számokat,
mondja Bajnai. Ez hatalmas szám és nem véletlen, hogy így
van. Van remény - ez volt a fő üzenet

A fideszes Zsiga Marcell kellő magyarázatot adott arra,
honnan volt pénze házvásárlásra, a parlament mentelmi
bizottsága ezért kormánypárti szavazatokkal úgy döntött: nem
rendel el vagyonnyilatkozati eljárást, közölte Rubovszky
György, a testület KDNP-s elnöke. Az ellenzék nem szavazta
meg a határozatot. Az ülést olyan időpontban tartották, amikor
az LMP-frakció megszűnése miatt egy ellenzéki képviselő
hiányzik az egyébként paritásos bizottságból. Az előrehozásáról Rubovszky annyit nyilatkozott: „Mert én így döntöttem” , aki hangsúlyozta, hogy akkor se lehetett volna meg a
többség a vizsgálat elindításához, ha betöltik az üres helyet.
Az MSZP-s Göndör István és a Jobbikos Szabó Gábor szerint
Zsiga Marcell nem adott megnyugtató választ a kérdésekre.

Nagy meglepetés. Minden profi módon megszervezve, minden
poén a helyén. Ha így kormányoznak reményeik szerint, mint
ahogy ez az ország értékelő meg volt szervezve, maximálisan
mindenre figyelve akkor nem lenne sok gondunk. Egyenlőre
nagy a kétkedés.
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A Forint mélyrepülése

Kövér László, az Országgyűlés elnöke is köszöntette Bayer
Zsolt publicistát 50. születésnapján a Barabás-villában rendezett ünnepségen. Kövér László rövid beszédében megköszönte Bayernek az elmúlt 25 évet, amelyet „jóban-rosszban,
bajban és örömben együtt éltünk végig. Egyetlen esetben sem
tagadtuk meg egymást, és nem is fogjuk“ - mondta a házelnök.
A születésnapi ünnepségen felszólalt Bogár László közgazdász és Zárug Péter Farkas politológus, az Edda tagjai,
Pataky Attila és Alapi István pedig előadták Bayernek írt
számukat. 24 civil szervezetnek sikerült elérnie, hogy öt
nagyvállalat ne hirdessen a Magyar Hírlapban Bayer Zsolt
uszító hangú Ki ne legyen? című írása miatt. Az IKEA, a
FedEx, a GDF Suez az Erste Bank és a CIB Bank.

Előre figyelmeztettek, hogy Matolcsy Jegybank elnöknek történő kinevezése elszabaduló forint árfolyamot fog hozni. De ezt
nem vették figyelembe. A cikk írásakor 307,33 Ft 1 EUR.
Vannak borúlátóbbak is akik 320 Ft-os EUR árfolyamot sem
tartanak elképzelhetetlennek. Csak reménykedni tudunk.

MSZP évértékelő

Durva visszaesés az energiapiacon: 90 milliárd
tűnt el egy év alatt
A KSH adatai alapján míg 2009-ben és 2010-ben az ener
giaszektor érdemben felülmúlta a teljes gazdaság beruhá
zási teljesítményét, addig 2012-ben a magyarországi 3%os beruházási visszaesés mellett az energiaágazat 37%-os
zuhanást produkált.

Nem is pályázott, mégis bírósági elnök lett
A Szombathelyi Járásbíróság elnökhelyettese, Andor Szabolcs
úgy nyerte el egy évre a Szombathelyi Törvényszék vezetését,
hogy a posztra meghirdetett pályázatra nem is jelentkezett.
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke
annak ellenére nevezte ki Andort, hogy a bírói kar többsége
felsorakozott az egyik pályázó mögött.

Bajnai Gordon Szegeden járt
A Haza és Haladás Egyesület elnöke a Tisza Szálló dísztermében 300-350 fő részvételével tartott lakossági fórumot.
A reményről beszélt rövid 20 perces bevezetőjében. Én is ott
voltam, s ami számomra maximálisan szimpatikussá tette,
hogy például pontosan kezdett. 2 perccel a meghirdetett
időpont után, de azt is azért mert megvárta a TV stábok
bepakolását. Nem ígért lehetetlent, újra megismételte kihívását, hogy akár a Hír TV-ben is hajlandó nyílt vitát folytatni
a FIDESZ által hangoztatott minimálbércsökkentésről, de bár
mi másról is.
Nem hinném, hogy Orbán Viktor merne egy ilyen vitára vállalkozni, ha az élő egyenes adásban zajlana. S amire még biztosan nem vállalkozna az az, ami utána következet. Teljesen
ismeretlen közönség által kérdésekre válaszolt több mint egy
órán keresztül, s ugyan a kérdések szinte mindegyikével egyet
értett, s a hallgatóság kedve szerinti választ adhatott, egy
kérdésre melyben a képviselők visszahívhatóságát kezdeményezték, határozott nemmel válaszolt. Habár egyetértett a
kérdező felvetésével, hogy a jelenlegi képviselők nagy része
megérdemelné. Aztán meg is indokolta, amennyiben leváltásra kerülne a jelenlegi kormány, akkor a populista demagóg
ellenzék egyesével visszahívásos népszavazással tennék
kormányozhatatlanná az országot. S kijelentette, hogy nem
lehet ugyanolyan személycsere dömping sem, mint ami a
legutóbbi kormányváltáskor volt, mert az inga kilengését meg
kell állítani, középen. Nem lehet bosszúállás időszaka a következő, nem szabad a bűncselekményt és a politikai hibát
összekeverni. Egy új társadalmi szerződésre van szükség. Aki
a köz szolgája három dolgot kell, hogy képviseljen: tisztesség,
szakértelem és az alkotmányhoz, alkotmányos feladataihoz
való hűség. Ilyennek kell lennie a köztisztviselőknek. S nem a

Hó helyzetről Pintér Sándor nyilatkozata
Az autóba rekedt emberek nem tudják reálisan megítélni a
helyzetüket, ezért vagyunk mi!

Bakondi György a katasztrófavédelem
vezetőjének nyilatkozata
Sikertörténet a 14 ezer ember megmentése, hiszen a hófúvást nem mi okoztuk! Nem kell itt kabarét hallgatni, vagy
nézni. Szolgálnak ezzel politikusaink.

Orbán Viktor is évet értékelt
Ha nincsenek eredmények, használj közhelyeket! Akár ez
is lehetne a mottója az idei Orbán évértékelőnek. Mert az
évértékelőből megtudhattuk például: „Aki fél azt megharapja a
kutya, ledobja a ló, sőt még a roller is. Gyáva népnek nincs
hazája, de barátja és szövetségese sincs, mert megbízhatatlan, hiszen a gyáva önmagában sem bízik, s ha Ö nem
bízik saját magában, mások mért bíznának benne.” S megtudhattuk azt is, hogy 2031-re már minden jó lesz, persze csak
akkor, ha addig is folyamatosan a FIDESZ kormányoz. „A mi
mestertervünk szerint megszüntetjük az ország külső pénzügyi függését. Megszüntetjük Magyarország energiafüggőségét. Mindenkit kihozunk, pontosabban kisegítünk a devizaadósságból. Megállítjuk a népesség fogyását. Mindenki talál
majd itthon munkát, aki itthon kíván dolgozni.” „Több egyetemünket is bevisszük a világ 200 legjobb egyeteme közé.”
S a cikk elején megígértem, hogy megosztom Önökkel, hogy
én már értem, hogy mért így kormányoznak, mért nincsenek
senkire és semmire tekintettel. Ezért érdemes többek között
évértékelőt nézni. Nos a titok ennyi, Orbán Viktor saját szavaival: „Időnként elmegyek az orvoshoz és megvizsgáltatom magam vele, mert az orvos is élni akar, aztán
elmegyek a gyógyszertárba és kiváltom az orvosságot,
mert a patikus is élni akar, aztán a gyógyszert a csatornába öntöm, mert én is élni akarok.” Erre mondják, hogy
nem kell magyarázni?!
Knipf Róbert (főszerkesztő)

Rákosi Mátyás
irigykedve forog
a sírjában
Még a fiataloknak sem kell bemutatni, legalább is nevét
ismerek. Szovjetunióból történő visszaérkezése után a Magyar
Kommunista Párt főtitkára, majd az 1948-as szociáldemokrata
párttal történő egyesülés után a Magyar Dolgozók Pártja
főtitkára,1952-től miniszterelnök. Több nyelven beszélt.
Nevéhez fűződik a kivárás taktikája, s 1957 után a kisgazda
párt szalámitaktikával való fokozatos felszámolása. 1947 után
egyre inkább úrrá lett rajta a megalománia, s lassanként a
hatalom rabjává vált. Pozícióinak megszilárdítására minden
eszközt bevetett. Hozzá kötődnek a koncepciós perek, az
emberi jogok módszeres semmibe vétele. 1945-ben az
elvesztett választás után már azt nyilatkozta „a munkáspártok
lenyűgöző győzelme előre vetíti árnyékát“. A választási
vereség után módszeresen hozzálátott a kisgazdapárt
felmorzsolásához. A szovjet katonai hatóságok segítségével
Kovács Béla FKgP főtitkár letartoztatásával és az ezelől
külföldre menekült Nagy Ferenc zsarolásával, kisfia kiadásáért
cserébe, és az ígéretért, hogy nem tér vissza Magyarországra,
el is ért. 1947-ben a választások előtt a nem állandó lakhelyükön választók számára ideiglenes névjegyzékkivonatot
adtak ki. Ezek voltak a kék cédulák, melyekkel az érintettek
éppen aktuális tartózkodási helyükön élhettek szavazójogukkal. Melyből aztán mivel ŐK voltak hatalmon, ezért jóval
többet adtak ki megbízható pártembereiknek. Elvileg egy
személy, egy kék cédulával rendelkezhetett volna. Augusztus
31-én a választás napján vonatra, teherautóra, kerékpárra
ültetve utaztatták a kommunisták párthíveiket, akik az útba
eső szavazóhelyiségekben sorra adták le újabb és újabb
kékcédulás voksaikat. A felhasznált kék cédulák százezres
nagyságrendje önmagáért beszél. A Kommunista Párt precízen megtervezte azokat a „technikai részleteket“, amelyek
segítségével biztosítható volt a két évvel korábbi győzelmet
ígérő prognózis valóra váltása. Ennek első lépését a
választójogosultság megszigorítása jelentette. Adminisztratív
úton akadályozták százezrek szavazati lehetőségét. Az MKP
központjában a Farkas Mihály vezetésével működő szervezőbizottság feladata volt a választási siker „technikai
előkészítése“. Felkészítették a végrehajtó apparátust az
alkalmazandó fortélyokra. Az akkori törvényekre fittyet hányva
vonták meg emberektől a választójogot, s szűkítették le ezzel
politikai ellenfeleik szavazótáborát. A kommunista irányítású
Belügyminisztérium ehhez minden segítséget megadott.
S mért foglalkozom most Rákosi Mátyással? Mert számomra
kísérteties az áthallás. A FIDESZ legújabb választásokkal
kapcsolatos törvény javaslata arra irányul, hogy a kettős
állampolgárok „védelme” érdekében azok adatait titkosítanák.
Azaz csakis egy szűk, jelenleg is hatalmon levő réteg tudná a
konkrét számokat, neveket, címeket összevetni. Mi következik
ebből? Annyi FIDESZ szavazat fog a határon túlról érkezni
ahány kell a FIDESZ elsöprő győzelméhez. S nekem szemernyi kétségem sincs, hogy ezt a lehetőséget ki is fogják
használni. Az előzőekben általuk kezdeményezett, majd
megszüntetett regisztráció is jól illik ebbe a sorba, hiszen így a
külföldön dolgozó magyarok, akik feltehetően nem annyira
FIDESZ hívők, csak a külképviseleteken szavazhatnak, s
esély nincs rá, hogy ezért akár több száz kilométert is utazzon
bármelyikük. Ha Rákosi Mátyás és a mai vezetőink között
bármi hasonlóságot fedezne fel az olvasó, úgy az kizárólag a
véletlen műve, s semmi köze sincs a valósághoz.
Knipf Róbert
főszerkesztő
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Szerepe, jelentősége, kivitelezése, tápelemei

Startertrágyázás
A kertészeti termesztésben nagyot fejlődött az indítás „tudománya”, starter műtrágyák alkalmazása. Nem véletlenül, hiszen számtalan,
a fejlődés szempontjából meghatározó folyamatnál avatkozhatunk be kedvező hatással. Starterezhetünk a talajban, tápoldatként, vagy
lombtrágyaként. De melyiket válasszuk? Hogyan végezzük el a leghatékonyabban a starterkezelést, vagy kezeléseket. Mit, hogyan és
miért használjunk? A gyakorló kertészek számára fontos kérdésekre ad részletes választ cikkünk.
A starter tápelemek a növény élettani folyamatainak energia
és szabályozó rendszerének működésében töltenek be pótolhatatlan szerepet. Starterként elsősorban a foszfort, mely a
növény fejlődő részeinek energia háztartásáért felel, és a
mikroelemek egy részét, melyek az életfolyamatok szabályozásban szerepelnek, emeljük ki. Természetesen az említettek
mellett a fejlődés számára minden egyéb, az asszimilációban
szükséges tápelemre is szükség van.

A kezdeti fejlődés a teljes tenyészidőre, a
télállóságra, a végeredményre is hatással van
A növény fejlődése szempontjából a kezdeti szakasz, a növekedés, a gyarapodás minden szempontból meghatározó,
hiszen a vegetatív, szerves anyagot előállító tömeg lesz maga
a termés, vagy a generatív, termésképző szakasz beindítója
és termés nevelője, 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.
A tavaszi időszakban 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 …
A tápanyagellátás szempontjából külön kezeljük a starter
ellátást, melynek lényege, hogy a csírázást, illetve palántázást
követő intenzív gyökeresedés és fejlődési időszakban felvehető tápanyaggal látja el a növényt. A foszfor ellátás
jelentőségét több szempont miatt is kiemelhetjük.
A talaj ténylegesen felvehető foszfor tartalma gyakran rossz
még akkor is, ha az összes foszfor tartalom megfelelő is. A
természetes foszfor, illetve a műtrágyák többségének oldhatósága rossz, a gyökerek foszfor felvétele nagyon leromlik
hideg gyökérzónában. A melegigényes növények optimális
20 oC gyökérzóna hőmérsékleténél a teljes foszfor felvétel 5 oC
hőmérséklet csökkenésnél már csaknem felére visszaesik. 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.
A könnyen felvehető foszfor, és természetesen egyéb tápelemek a szakszerű startertrágyázással biztosíthatók. A starter
ellátás szakszerűségét tulajdonképpen a felvehető tápelemek,
és azok helyes aránya jelenti. A legnagyobb hiba nagy
mennyiségű nitrogén kijuttatás a fejlődés siettetésére.
A talaj hőmérsékletének hatása a tápelemek felvételére

Komplex mikroelemes starter talajkezelés,
Rosafert 12-12-17
Komplett starter kezelés szilárd műtrágya bedolgozással a
magasabb foszfor tartalmú, célszerűen mikroelemes komplexekkel, mint a Rosasol 12-12-17 starterrel végezhető el. A
kezelés sekély, 10-20 cm mély bedolgozással nedves talajon
az ültetés előtt pár nappal is elvégezhető, ha az ültetést
alaposan be is öntözzük. Rosafert 12-12-17 starter adagja az
alaptrágyázás kivitelezésétől is függ. Ha egyéb műtrágyával
történt alaptrágyázás, 20-50 g/m2 adaggal célszerű a kezelést
elvégezni.

Célzott kezelés MICROPHOS MoZn
mikrogranulátum starterrel
A legérzékenyebb fejlődési időszakra, az indulás segítésére
célzott és célirányos kezelésre ad lehetőséget a MICROPHOS
MoZn Starter mikrogranulátum műtrágya. A palántanevelő
földhöz keverve, a vetéssel egy menetben kijuttatva, vagy az
ültetés sorkezelésére, illetve az ültető gödörbe keverve alkalmazhatjuk a magas hatóanyagú, teljesen oldható speciális
startert.
Zöldségfélék vetésével egy menetben, vagy ültetés előtt
sorban: 20-40 kg/ha, 2-4 g/m2
Gyümölcs, szőlő, díszfák és cserjék ültetésekor a gödörbe:
30-100 g/tő
Palánta földkeverékhez, tőzeghez: 0,4-0,6 kg/m3

Tápoldatos starter beöntözés,
Rosasol 15-30-15 komplexel
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A mikroelemek jelentősége hasonlóan kiemelhető a korai
időszakban, mivel minden életfolyamat szabályozása a mikroelemekkel összefüggő enzimekkel történik. A mikroelemek
többségében az enzimek alkotói, vagy működésük serkentői,

Elsősorban gyökérzöldségek, a burgonya, saláták, hagymák
indítására javasolt.

Starter lombtrágyázás, foszfor túlsúlyos,
bioaktív Fosfitex oldattal
A Fosfitex lombtrágya oldatok jelentőségét a biológiailag aktív
foszfit foszforforma adja. A markáns növényvédelmi hatással
rendelkező foszfit egyszerre segíti a gyökeresedést, virágképződést, serkenti a tápanyag forgalmat és a növény belső
védekezési rendszerét is erősíti. Az érzékeny fiatal növények
fertőzésének, stressz miatti fejlődés lassulásának megelőzése
a starterhatással egy menetben érhető el. A Fosfitex FR általános starter a gyökeresedés serkentésére.
A Fosfitex Zn/Mn, cink-mangán összetétel a starterhatást a
gyökerek, és hajtás regenerálódásával segíti. A növekedés
visszaesésekor, a gyökerek víznyomás, lehűlés, vagy más
ok miatti vesztésekor az újra gyökerezést, az újra indulást
segíti. A Fosfitex Zn/Mn gyökeresedés segítő hatásában
szintén oly mértékben hiszünk, hogy 100% pénz visszafizetési
garanciával kívánjuk segíteni annak mind szélesebb körű
kipróbálását, s ha egyszer kipróbálta, akkor úgysem fog
leszokni róla. Magnézium hiány megelőzésre és kezelésre is
alkalmas a Fosfitex Mg. A korai baktériumos és gombás
betegségek megelőzésében a Fosfitex Cu, rezes kombináció
lehet jó segítség.
A Fosfitex bioaktív kezelések élettani hatása
Fertőzés, stressz,
védekezés

FOSFITEX kezelések

védő szint

tenyészidő

Az intenzív termesztés elmaradhatatlan művelete a palántázott kultúráknál, ami ugyanolyan fontos a tápanyagellátás,
nedvesség, eredés, gyökeresedés indulása szempontjából is.
A foszfortúlsúlyos Rosasol 15-30-15 mikroelemes speciális
starter a gyökeresedés, virágképződés, az indulás támogatására. Alkalmazása már a palántanevelés utolsó szakaszában megkezdődhet, illetve a kiültetés és gyökeresedés alatti
beöntözéssel folytatódik.
A beöntözés töménysége a korai termesztési időszakban a
korai vegetatív túlsúly kialakulásának megelőzése miatt fontos. Az erős növekedésű fajtákat, melyek a terhelés eléréséig
hajlamosak a túlzott növekedésre feltétlenül töményebb
oldatot, 0,12-0,15 % töménységet használjunk, de az erősebb
palántáknál akár 0,2 % is alkalmazható és a beöntözés után
visszafogjuk az öntözést, hogy a gyökerek mélyebbre igyekezzenek. Csak egészen kis mennyiséggel párásítsunk, amikor
arra szükség van.

Starter lombtrágyázás, foszfor
túlsúlyos Gyökér oldattal
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katalizátorai. A növekedéshez a cink, molibdén, a vas, majd a
többi mikroelem szerepe is nagyon fontos. Starterként tehát a
mikroelemeket is tartalmazókat, mint Rosafert 12-12-17,
Microphos MoZn, Rosasol 15-30-15, mindenképpen helyezzük
előtérbe.

fitoalexin szint a növényben

A kezdeti fejlődés élettani összefüggései

A starter lombtrágyázás nem a foszfor ellátás eszköze, hanem
az érzékeny fiatal növények nagyon hatásos élettani segítsége még akkor is, ha a tápanyagellátás szinte tökéletes.
Hiszen a körülmények sajnos csak a legritkább esetben
ideálisak, ezen pedig a lombtrágyák élettani hatása segít a
növényeket átlendíteni.
A növényben gyorsan mozgó foszforformákkal hatékony
starter lombtrágyák válaszhatók. A Rosier starter oldata a
Gyökér starter magas azonnal felvehető foszforral, nitrogénnel és kalciummal ideális indító összetételnek számít minden
kertészeti növény számára. A teljesen hasznosítható foszfortartalma a gyökeresedésben, a hatásfejlődésben és virágfejlődésben meghatározó. A 4 % feletti kalcium tartalom sokat
segíthet a korai kalciumhiány kártételének megelőzésében.

Kérje szakmai segítségünket! Keresse eladóinkat, szaktanácsadóinkat bizalommal!

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
monokálium-foszfát 100%-ban oldódó műtrágya, de különösen
kemény vizek (pl. Ásotthalom Kissor, Gátsor) esetén adódhatnak problémák.
Horinka Tamás
szaktanácsadó, szakmai vezető
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Kertészeti alaptrágyázás fontosabb
összefüggései és kivitelezése
A kertészeti tápanyagellátás szempontjából, néhány kivételtől eltekintve, a műtrágyával történő alaptrágyázás igen jelentős. Az egyéb
anyagokkal végzett alaptrágyázás jelentősége nem elsősorban tápanyag szempontból értékes. A hagyományos technológiákban a
szükséges tápanyagmennyiség 60-80 %-át, de előfordulhat, hogy teljes mennyiségét alaptrágyaként juttatjuk ki. Alaptrágyázásról a
talaj nélküli termesztésben nem beszélhetünk, de az intenzív tápoldatos termesztésben már van jelentősége az alaptrágyázásnak. A
teljes tápanyagszükséglet 30 %-át célszerű alaptrágyaként kijuttatni.
A hagyományos termesztésben a tápanyagszükséglet közel a
teljes mennyiségét, a nitrogén kivételével alaptrágyaként juttatjuk ki. A tápelemeket illetően elsősorban a foszfor, kálium és
kalcium az alaptrágya meghatározó összetevői. Fejlődést
jelent a technológiában, amikor már a foszfor és kálium egy
részét is, és a nitrogén nagyobb mennyiségét már fejtrágyaként alkalmazzuk.
Az intenzív kertészeti technológiákban az alaptrágyázás jelentősége jóval kisebb. Részben a starter és nagyobb részt a
fejtrágyázás vette át az ellátásban a szerepet. Az összes
tápanyag csak 20-40 %-át jelenti az alaptrágya mennyisége,
és a növények folyamatos ellátására, „etetésére” helyeződik át
a hangsúly. A talajkeverékek egy részén és az inaktív közegeken nincsen alaptrágyázás, hiszen a tápanyagforgalomhoz
szükséges feltételek nem adottak.

Az alaptrágyázás jelentősége, „működése”
Az alaptrágyázás általános kérdéseinek összefoglalása segíti
az egyes növények alaptrágyázásához szükséges technológia
megtervezését, az alaptrágya tápanyag mennyiségek számítását, az alaptrágyázás kivitelezését.
Az alaptrágyázást minden esetben talajvizsgálatok eredményei
alapján tervezzük. Intenzív termesztésben lehetőség szerint
friss, egyéb esetben pedig egy-két éves vizsgálatra alapozhatunk. Ennél régebbi talajvizsgálat érdemben nem igazán
nyújt segítséget tápanyagtervezéshez.

Az alaptrágyázás néhány általános és
fontos szempontja
- Az alaptrágya mennyiségét és összetételét megállapítani úgy
kell, hogy a talajban a növény számára szükséges általános, illetve induló tápanyagszint és tápelem arányok
alakuljanak ki. Csak a vizsgálatok eredménye szerint indokolt
tápelemeket juttassuk ki, természetesen annak megfelelően,
hogyan tervezzük a tápanyagellátást a tenyészidőben.
- Az alaptrágyázást a teljes gyökérzóna tápanyag viszonyának szabályozására végezzük, ezért mély bedolgozásra van
szükség. A bedolgozás mélységét a technológia és a talajtípus is befolyásolja. Amennyiben öntözetlen, nem intenzív
technológiáról, valamint kötöttebb talajról van szó, mindig
mélyebb legyen az alaptrágya bedolgozása. Tehát a teljes
művelt gyökérzóna mélységére, 30-35 cm-re. Intenzíven
öntözött technológiában, illetve laza, homoktalajon a
sekélyebb bedolgozást, 20-25-cm-t célszerű alkalmazni.
- Alaptrágyaként elsősorban a foszfor, kálium és kalcium tápanyagot juttassuk ki lehetőség és szükség szerint mikroelemekkel. Nitrogénből kevés, csak az induláshoz szükséges
mennyiséget juttassunk ki, így a növekedést a fejtrágyázással jól kézben tudjuk tartani. Korszerű, mikroelemes granulált műtrágyákkal egy menetben komplett alaptrágyázás
végezhető a megfelelő összetétel kiválasztásával.
- Az alaptrágya adagjánál figyelembe kell venni a tápanyag
technológia során fejtrágyaként tervezett tápanyag mennyiséget. A lazább talajokon inkább kisebb, kötött talajon inkább
nagyobb alaptrágya mennyiséget tervezzünk, mert a tenyészidőben eltérőek a tápanyagellátás lehetőségei. Hasonlóan
kisebb adagot juttatunk ki intenzív technológiában, hiszen az
ellátás folyamatos és irányított. Intenzíven öntözött körülmények között 250-350 kg/ha, öntözetlen termesztésben
komplex NPK műtrágyával nagyobb alaptrágya mennyiség
indokolt, 400-800 kg/ha. Indokolt esetben, különösen ültetvényeknél hosszabb távú hatással, tápanyag feltöltéssel,
talajjavító hatással is tervezhetjük az alaptrágyázást.
- A starter trágyázás jelentősen módosíthatja az alaptrágya
összetételét és adagját is. Intenzív termesztésben természetes törekvés a célzott kezelések számának növelése, és
ez természetesen az indításra is érvényes. A starterként
kijuttatott hatóanyagot az alaptrágya mennyiségéből mindig
le kell vonni.
- Hajtatásban, magasabb szerves anyag tartalmú talajon az

alaptrágya adagok természetesen jóval magasabbak. A
komplex műtrágyákból 100-200 g/m2 adag, ami 10-20 dkgnak felel meg, azt jelenti, hogy 1000-2000 kg/ha mennyiséget juttatunk ki. De a sótartalmat és a termesztett növény
só érzékenységét figyelembe véve állapítsuk meg az összes
alapműtrágya mennyiségét. Különösen az intenzíven termesztett és sóra érzékeny zöldség és dísznövényeknél.
- A műtrágya választása a lassabb oldódású műtrágyákra
essen. Ezektől várható el a hosszabb és egyenletesebb
tápanyag szolgáltatás. Ezeknél kisebb a kimosódásból adódó
veszteség is, hiszen akármilyen nagy csapadék, vagy túlöntözés esetén is csak az éppen akkor oldatban lévő tápanyag
mennyiséget veszítjük el. A vízoldható, vagy azonnal oldódó
műtrágyák nem csak nagy veszteségi kockázatot jelentenek,
de az azonnali oldódásból adódó só hatásuk, magas EC miatt
a csírát, fiatal gyökereket súlyos perzseléssel is veszélyeztetik. Alaptrágyázásra a komplex, mikroelemes műtrágyákkal
a kijuttatás egy menetben, a legjobb egyenletességgel végezhető el. A melegen granulált műtrágyák a legjobb minőséget
jelentik mind a kijuttatás, mind az egyenletes tápanyagleadás,
folyamatos oldódás szempontjából is.
- A kalcium ellátást, a talaj meszezését, mésztrágyázását az
alaptrágyázással kezdjük el. A vizsgálatok adatainak megfelelő mésztrágya típust kell választanunk. Adagját is a
vizsgálati eredmények, összes mész, felvehető mész, kémhatás, kation arányok határozzák meg. Savanyító hatású
műtrágyát alkalmazzunk olyan indokolt esetekben, amikor a
kémhatás szabályozására szükség van. Savanyú talajokon
ugyanakkor lehetőség szerint mészalapú műtrágyát, műtrágyákat alkalmazzunk.
- A klórérzékenység figyelembe vétele meghatározó lépés.
Az első súlyos hibát már elköveti az, aki klóros műtrágyát
juttat ki érzékeny kultúrára. Még akkor is jobban jár, ha a
drágább szulfát alapú alaptrágyából kisebb mennyiséget
juttat ki hasonló értékben. A klóros műtrágyával ugyanis
csak látszólag spórol a költségnél, mert sokkal többet veszít
a betakarításnál, így a végeredmény erősen mínusz.

Alaptrágyázás kivitelezése szabadföldön,
ültetvényekben
Szabadföldön alaptrágyaként legfeljebb a N szükséglet 25 %-a,
a P és K 30-80 %-a kerüljön kiadásra.
Az általános tápanyagszükségletet figyelembe véve kertészeti
kultúrák többségében a Rosafert 5-12-24 ideális összetétel a
komplett alaptrágyázásra. Ültetvényekben általában sokkal
nagyobb az alaptrágya mennyiségének aránya. Hagyományos
művelésnél a foszfor és kálium teljes mennyisége és a nitrogén 50 %-a kerül ki alaptrágyaként. Kiegészítésre a kalcium
és magnézium tartós pótlására alkalmas WAP-MAG mikroelemes szemcsés műtrágya használata javasolt. Hogy ősszel,
vagy tavasszal szórjuk ki, azt nagymértékben a talajtípus határozza meg.
Nem közvetlenül tápanyagként, de mint talajjavító kiemelten a
tápanyagforgalom javítására is szolgál a riolittufa Rátkalite
talajjavító anyag. A riolittufák használata a talajvédelem és
termőképesség megtartására már az egész világon feljövőben
van. Az öntözés és a műtrágyázás hatékonyságát is jelentősen javító anyag használata környezetkímélés szempontjai
miatt is kiemelhető.
Az alaptrágya mennyisége a különböző tényezőktől függően
széles határok között mozog. Az intenzív tápoldatos, illetve
öntözésnél fejtrágyázott technológiában 250-350 kg komplex
műtrágyának megfelelő adagja általában jellemző. Fejtrágyázott, de kevésbé intenzív technológiában 400-600 kg/ha,
külterjesebb technológiában pedig 600-800 kg/ha adag lehet
indokolt. Ennél nagyobb mennyiség csak indokolt esetben
lehet célszerű, amikor nagyobb tápanyag feltöltés szükséges.
Az alaptrágya hatóanyag szükségletet talajvizsgálati adatok
alapján az alábbiak szerint számíthatjuk:

- 1 ppm (mg/kg) AL-oldható szint emeléséhez szántó 0-30 cm
rétegben 5 kg/ha P2O5 illetve K2O hatóanyagra van szükség.
- 1 ppm AL-oldható szint emeléséhez gyümölcsös 0-60 cm
rétegben 9,3 kg/ha P2O5, illetve K2O hatóanyag szükséges.
- 1 ppm AL-oldható szint emeléséhez szőlő 0-40 cm rétegben
6,2 kg/ha P2O5, illetve K2O hatóanyag szükséges.
Tehát a számítás menete: a mért és a kívánatos tápanyagszint
közötti különbséget (ppm, vagy mg/kg) szorozzuk 5-tel, vagy
9,3-mal, vagy 6,2-vel, így a kijuttatandó műtrágya adagot kapjuk hatóanyag kg-ban.
Magnézium alaptrágyázásra keserűsó is használható elsősorban intenzív zöldség és gyümölcstermesztésben, illetve
szőlőben. Homokos talajon 200-300 kg/ha, kötött talajon
400-600 kg/ha mennyiségig számolhatunk. A nagyobb adagra
Ca trágyázáskor, illetve nagyadagú K kijuttatáskor van szükség az ismert kation antagonizmus elkerülése miatt.
Az alaptrágyázás időpontjának jelentősége van. Késő őszi
kijuttatás javasolt a kötött talajokon. A korszerű, jól oldódó
komplex alaptrágyákat célszerű minél később kijuttatni, hogy a
nagyobb mennyiségű őszi-téli csapadékkal is kisebb legyen az
esetleges kimosódási veszteség. Laza homoktalajokon a kora
tavaszi kijuttatást válasszuk. Módosíthatja a kijuttatás időpontját a mésztrágyázás és szerves trágyázás. Friss istállótrágyát,
vagy nagyobb mennyiségű, talajjavítási szintű mész kijuttatását ősszel célszerűbb elvégezni. Homokon is csak akkor
halasszuk tavaszra, ha késői vetésű vagy ültetésű növénnyel
indítunk.
Az alaptrágya összetételénél általános szempont hogy a
kötött talajon erősebb kálium mennyiséggel, homoktalajon
pedig általában nagyobb nitrogén mennyiséggel számoljunk a
talajok tulajdonságai, tápanyagszolgáltató képességének jellemzői miatt.
Klasszikus és általános összetételként a Rosasol 5-12-24
mikroelemes komplex javasolható. Homoktalajon a viszonylag
magas nitrogén arányú Rosasol 12-12-17 szintén mikroelemes komplex választása célszerűbb. A kalcium-magnézium
kiegészítésre minden talajtípuson szükség lehet, melyet a
WAP-MAG szemcsés műtrágyával oldhatunk meg.
A bedolgozás mélysége általában a gyökérzóna mélysége
legyen. Homokon és intenzív öntözésű kultúrában javasolt
sekélyebb alaptrágya bedolgozás.
Bakhátas termesztésnél az alaptrágyázást úgy célszerű
elvégezni, hogy a bakháthúzás előtt félmélységű bedolgozást
végzünk, majd a bakhát húzásakor a teljes műtrágyázott réteg
a bakhátba kerül, így veszteségmentesen a növények közelébe kerül minden tápanyag. Takarásnál ennek még nagyobb
a jelentősége, hiszen a gyökérzóna a takart bakhátban koncentrálódik.
Ültetvényben vegyük figyelembe az alany gyökérfejlődés sajátosságait. Az alaptrágyázást végezhetjük a sorközben, vagy
koronacsurgóban is. Gyepesített állományban elsősorban az
utóbbi jöhet szóba. A mélyre juttatással végzett alaptrágyázás
lehetősége is adott. Szárnyas lazítóval talán kevésbé, de késes
megoldással még a füvesített ültetvények is kezelhetők. Ennek
előnyeit, hátrányait feltétlenül mérlegelni kell.

Alaptrágyázás hajtatásban
Az alaptrágyázás szerepe a hajtatásban változott meg leginkább. A folyamatos ellátással, sokkal kisebb a jelentősége és
a starterkezeléssel gyakorlatilag még talajon is elmarad a
közegen történő termesztéshez hasonlóan.
A kertészeti alaptrágyázásra a granulált klórmentes műtrágyák
közül szerencsés választani. A Rosafert 5-12-24, vagy indításra kifejezetten ajánlott Rosafert 12-12-17 komplexek a
melegen granulált komplex műtrágyák minden jó tulajdonságával rendelkeznek, a tápanyagellátás megbízható alapját
képezik. A kiegészítésről se feledkezzünk meg, hiszen a

5. oldal
kalcium és magnézium hiány a legtöbb talajon jelentkezik. A
WAP-MAG kiváló szemcsés kalcium-magnézium alaptrágya
értékes mikroelem sorral dúsítva.
Az alaptrágya kezelés időzítése a termesztés sajátosságai
miatt gyakran az ültetést éppen megelőzi, ezért valójában
starter kezelésként működik. Mivel a termesztés során a
tápoldatozással folyamatossá válik az ellátás az alaptrágyázás, vagy starter indítás szerepe egy biztonsági tartalék
képzése. Az alaptrágyaként kijuttatott hatóanyag ára lényegesen alacsonyabb, ezért célszerű intenzív termesztésben is
alkalmazni.
A talajvizsgálat szerint hiányzó tápelem mennyiséget természetesen célszerű hajtatásban is feltölteni:
- 1 mg/l tápanyagszint emeléshez 0,2 g/m2 P2O5, illetve K2O
hatóanyagra van szükség,
- azaz 10 g/m2 műtrágya hatóanyag 50 mg/l káliumszint
emelkedést biztosít.
Zöldséghajtatásban általában a só érzékenység szerint határozzuk meg az alaptrágya adagokat. Ezek szerint az 1. táblázatban javasolt mennyiségek mértékadók.
A táblázat alapján is láthatjuk, hogy a komplex műtrágyákra
vetítve a só érzékeny növényeknek komplex műtrágyával 60-

100 g/m2 tápanyag kijuttatása javasolható. A sóra kevésbé
érzékenyeknél az alaptrágya adagja a 200 g/m2 adagot is
elérheti. Természetesen általában klórmentes, korszerű műtrágyáról beszélünk, melyek ugyan azonnal, de folyamatosan és
egyenletesen oldódnak, só hatásuk alacsony.
1. táblázat: Az egyszerre kijuttatható hatóanyag mennyiségek
hajtatásban; (TERBE, 1993 nyomán)
Növény csoport

Alaptrágyaként; g/m2
P2O5 K2O
N

Só érzékenyek: palánták, hónapos retek, fehér
paprika, uborka, fejes saláta, levélzöldségek,
burgonya, bab, cserepes és virágos dísznövények

5-8

5-20

20

Só tűrők: Káposztafélék, zeller, hagymafélék,
paradicsom, tojásgyümölcs

8-10

5-20

20

Az alaptrágya kiegészítésként hajtatásban is elsősorban a
kalcium és magnéziumra lehet szükség.
A mésztrágyázás, tehát a kalciumellátás jelentősége nagyon
nagy, ha a felvehető kalcium mennyisége korlátozott. A
termesztés intenzitása és körülményei miatt is nagyobb a
természetes és relatív hiány kialakulásának veszélye. Mivel a
kiesés is sokkal nagyobb mint szabadföldön, a kalcium ellátást
komolyan kell venni. A mésztrágyázás talajon a jó kalcium-

ellátás alapja. Sokan nem akarják elhinni, hogy talajon csak a
tápoldatos kalcium ellátására alapozni kockázatos. A WAPMAG mikroelemes kalcium-magnézium alaptrágya a harmonikus kertészeti tápanyag előkészítés alapeleme.
Magnézium kiegészítésre a hajtatásban alaptrágyaként 1,5-2,5
dkg/m2 keserűsó adag lehet szükséges az ellátottságtól, talajtípustól függően. A magnézium ellátás feltétlenül legyen összhangban a kalcium és kálium ellátással. A tápelem arányok
felborulása bármely tápelemnél ellátottsági problémát okoz.
Mint az többször is említésre került, az alaptrágyázásról sohasem önmagában beszélünk, hiszen a startertrágyázással,
valamint a tenyészidő ellátásának tervezésével összhangban
kell elvégeznünk. A későbbiekben majd a tápanyag technológiai egyéb elemekkel is foglalkozunk részletesebben.
Amennyiben szakmai kérdése, kérése van, keresse szakboltjaink eladóit, szaktanácsadóinkat. Talajvizsgálatra és öntözővíz vizsgálatra a minták továbbra is leadhatók a Kertészek
kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban. A vizsgálatokra elemzés,
tápanyag korrekció és teljes tenyészidőre vonatkozó komplett
ellátási javaslat kérhető.
Horinka Tamás

TNT Turbó, Mg és Micro: tartós nitrogén lombtrágya oldatok

A nitrogénre érdemes és
kell is odafigyelni
A nitrogén a tápelemek között ugyan nem a legnagyobb mennyiségben szükséges
makroelem a kertészeti növényeknek. Hatása azonban a leglátványosabb, legyen az a
hiányának, vagy túladagolásának következménye. A látványos hatást a növekedésben
betöltött meghatározó szerepe, a növényben gyors mozgása, átalakulása, valamint a
rendkívüli talajbani mobilitása együttesen okozza.
TNT lombtrágyázással a nitrogén ellátáskiegészítés a legegyszerűbb, legbiztonságosabb
A nitrogén ellátás nem kerülhető meg, nem hagyható el,
ugyanakkor nagyon sok buktatóval is jár. Az intenzív növekedés alatti nitrogén ellátás kockázatmentessé, folyamatossá
tehetjük a tartós nitrogén trágyákkal, a TNT lombtrágyákkal. A
TNT lényege a magas nitrogén tartalom kétharmad részének
tartós, lombon 3-4 hétig ható formája, illetve, hogy a teljes
nitrogén mennyisége a lombon legjobban és leggyorsabban
felvehető formában van. Talajra jutva hatását 10-12 hétig fejti
ki. A nitrogén ellátás a TNT kezelésekkel nem csak teljesen
egyenletes, hanem végtelenül biztonságos is, mert perzselés
veszélye még sokszoros túladagolás esetén is kizárt. A tartós
hatás pedig azt jelenti, hogy a kezelést sokkal ritkábban is
elvégezhetjük, ha növényvédelemre éppen nincs szükség.
Töménysége akár 5 %-os is lehet teljes biztonsággal. Egy
szakmai kiadványban 10 kezelés hatását 30-70 kg szilárd
nitrogén fejtrágya hatásának megfelelőre teszik. Ha a lombtrágyák közvetlen hatékonyságát és a speciális nitrogén
hatóanyag tudását összeadjuk ez feltétlenül igaz lehet. A
javaslatok szerint 10-15 l/ha adaggal tényleg nagyon jelentős
nitrogén kiegészítés végezhető.
Nincs külön kijuttatási költség, nincs öntözéstől függés, hatás
kockázat, hiszen megfelelő mennyiségű permetlével a lombtrágya teljes mennyisége a leggyorsabban a növénybe kerül,
védett helyen van. A készítmények állaga szinte odatapasztja a
növényre a hatóanyagot. A nitrogén mellett a különböző szüksége kiegészítő elemekkel kijuttathatók a növekedés során
létfontosságú magnézium, és/vagy mikroelemek is.
A TNT Turbó magnéziummal és mikroelemekkel az intenzív
növekedés meghatározó tápelemeit biztosítja. Hatása komplett, mely biztonságosabbá is teszi a termelést. A tápelemek
hatása pedig nem csupán összeadódik, hanem többszöröződik a jól ismert szinergista hatás miatt.
TNT Micro mikroelemekkel dúsított tartós nitrogéntrágya a
szerves anyagban szegény, komplett alaptrágyázás hiánya
esetén ajánlott. Hatása az egyszerű nitrogén lombtrágyákénál
sokkal jobb. A mikroelemek az életfolyamatokat szabályozó

enzimek működését serkentve javítanak a fejlődésben is.
TNT Mg oldat a nitrogén mellett a növekedésben szintén
meghatározó magnéziumot is tartalmazza.
A növény minden sejtjének egyik élő alapanyagát képező
fehérjék épülnek fel a nitrogénből. Tehát az első sejtosztódásoktól minden növénynek nitrogénre is szüksége van élete
fejlődési szakasza során.
A növekedést biztosító nitrogén hiánya nagyon gyorsan és
látványosan jelentkezik a növényeken. A növényi részek
méretének csökkenése előtt a kivilágosodás az első jellemző
tünet. Kezdetben mindig az idősebb, alsó leveleken jellemző a
kivilágosodás, de később az egész növény világosabb, és
karcsúbbá is válik. Szára, hajtásai vékonyabbak, levelei keskenyebbek, termései fejletlenebbek.
A nitrogén túladagolására is nagyon sok növény különösen
érzékeny. Kezdetben csak a növekedés egyensúlya bomlik
meg. Túlzott növekedés lesz jellemző, mely túlméretes hajtás és
levélméreteket produkál. A túlzott növekedés káros következményei is gyorsan bekövetkeznek a virágok elrúgásával, a kötődés csökkenésével, a termésék minőségének akár értéktelenné válásáig történő romlásával. A szövetek fellazulása miatt
a növények általános ellenálló képessége rohamosan csökken.
A fertőző betegségek, kártevők, klímahatások, mint aszály,
hideg, erős sugárzás, sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb
kárt okoznak, mint egészséges fejlődésű állományban.

A nitrogén ellátás körülményei
A nitrogén ellátás nehézségeit több körülmény együttesen okozza:
- a növény fejlődése során nagyon eltérő a nitrogén igény, a
nitrogén felvétele
- a talaj nitrogén szolgáltatása a szerves anyagok bomlásából
több tényezőtől függ és nem kiszámítható, nem állandó,
nincsen a növények fejlődésével összhangban
- a növények nitrogén felvételét erősen befolyásolja a talaj
nedvességtartalma, ezért öntözés nélkül szintén sokszor
rosszak a felvétel körülményei
- a növények számára felvehető nitrogén nagy része rendkívül gyorsan kimosódik (csapadékkal, túlöntözéssel) így a

nitrogénszint ugrál, erősen változó természetes körülmények között, a feltöltődés pedig hosszabb időt igényel

A nitrogén ellátás szempontjai
A nitrogén ellátás a növény nitrogén felvételének üteme mellett a talaj típusához, az öntözéshez, illetve egyéb tápelemek
mennyiségéhez is igazítanunk kell, hogy a fejlődés megfelelő
legyen.
Alaptrágyázásra kisebb adagot adunk, mert a fiatal növények
igénye sokkal kisebb. A nagyobb adagok kötöttebb talajokon
alkalmazhatók.
Fejtrágyázásra több jól oldódó nitrogén választható, de az
adagolás már körültekintést igényel. Gyakoriságát, adagját jól
kell illeszteni a fejlődési állapothoz, öntözéshez, illetve egyéb
tápelemek szintjéhez a tápelem arányok megfelelő alakítása
miatt. A nitrogén túladagolása ugyanis nem csak a nitrogén
mennyiségén, hanem elsősorban a felvehető nitrogén és kálium arányán, valamint a gyökérközeg oldatának koncentrációján múlik.

Legyen biztonságos a nitrogén ellátás TNT-vel
A tartós nitrogén trágyák, TNT Turbó, TNT Micro és TNT Mg
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oldatok felhasználása teljes biztonsággal történhet. A nitrogén
hatóanyag tartós, levélen keresztül 3-4 hetes biztonságos
tartós hatású a TNT 2/3-a és az 1/3-a azonnali gyors hatású is
egyben. A kezeléseket minden esetben növényvédelmi munkához kapcsolhatjuk. Nincs probléma a ritkább növényvédelmet igénylő kultúrák, vagy időszakok esetében sem, hiszen
hosszú hatástartama miatt akár 3 hét is eltelhet két kezelés
között. A szakirodalom szerint a lombon keresztüli tartós hatás
miatt 20 liter egy hektárra való kijuttatása felér, vagy más
szóval egyenértékű 150-200 kg 27%-os granulált nitrogén
trágyával. Sokak számára ez hihetetlenül hatékonynak tűnik.
Igazából nincs más módja a meggyőződésnek mint a kipróbálás. A jelenlegi akadozó nitrogén ellátás pedig többeket
valószínűleg erre fog kényszeríteni. Az árát mindenesetre az
alapanyag gyártok ennek arányában alakították.
Kérje eladóink, vagy szaktanácsadóink segítségét, használja a
legjobb és leghatékonyabb megoldásokat, melyekre tényleg
érdemes áldozni, mert eredményt hoznak.
Horinka Tamás

Amikor a tápanyag nem segít!

FÁTYOLFÓLIA AKCIÓ!
1,60; 2,20; 3,20; 4,10; 5,20; 6,50; 8,50; 9,20;
10,50; 12,75; 16,00 méter szélességben 100
méter hosszban 32,50 Ft bruttó
négyzetméter áron.

A kötöző hagyma elterjedésével egyre több helyen megjelennek a problémák is. A rövid tenyészidő intenzív tápanyag ellátást igényel, s a párás időszakban a baktériumos
betegségek, valamint a peronoszpóra is megjelenik. A
peronoszpóra levél tüneteivel könnyen összekeverhető a
fonálféreg kártétele. Ilyen korai megjelenésére azonban
általában nem számítunk, mint a következő képeken.

6,50; 10,50; 12,75; 16,00 méter szélességben
250 méter hosszú tekercsek is kaphatók.

Mórahalom
06 (62) 580 317

Zákányszék
06 (62) 290 521

Kistelek
06 (62) 257 879

Rosatop-Ca kezelésekkel: Tápanyagellátás, termésminőség,
szállíthatóság, pultállóság

Gyors vízvesztés, fonnyadó,
eladhatatlan árú
A termés minőségének kérdése nem a fogyasztáskor kezdődik. A
piacra kerülés előtt már az előkészítéstől kiütköznek a gyenge
minőség problémái. Könnyen törődik, foltosodik, gyorsan fonnyad az
árú. Gyakran már a szállítás előtt szinte öregnek, élettelennek tűnik a
rossz technológiával nevelt termés, melynek tápanyagellátását
és/vagy öntözését elrontották. A termés a szállítást nem bírja, rövid
tárolás alatt is gyors minőségromlása következik be.
Sajnos sokszor előfordul, hogy a termés a betakarításkor, előkészítésekor nagyon sérülékeny, rosszul kezelhető. Már a
piacra vitel előtt sok kiesésünk van, de a szállításkor tovább
nő a baj. Az eladáshoz kerülve már fonnyadó, törődött, frissnek nem hihető, szinte elöregedett a termés, melynek értéke a
valóban frissel nem vetekedhet. Az ilyen termés élvezeti
értéke is sokkal rosszabb, minősége a pulton, vagy a hűtőben
is gyorsan romlik, rövid idő alatt tönkremegy. Hogyan lesz
meghatározó a mikroelemes Rosatop-Ca használata és a jó
káliumellátás, ez is kiderül a cikkből.
Mire figyeljünk tehát jobban a minőség érdekében termesztés
során?

A termés minősége
A termés minőségét a tisztánlátás miatt célszerű legalább két
részre, a vásárlói elvárások szempontjából fontosabbakra,
valamint a termés kezelhetőségének paramétereire osztani. A
kettő részben össze is függ, de súlyuk egyformán fontos,
egyformán befolyásolja a piaci eredményt, azaz a termesztés
sikerének tényezője. Azonosak abban is, hogy mindkettőt
ugyanazok a termesztési tényezők befolyásolják, illetve határozzák meg. A fajta alapvető tulajdonságai természetesen már
alapvető kiindulást jelentenek, de a termesztés során a tápanyagellátás és öntözés szakszerűsége lesz a döntő a termés
minőségének minden paraméterére.
A termés minősége a kezelhetőség szempontjából
Gyakorlatban az első a sorban, hiszen a termés kezelhetősége már a betakarítással, piaci előkészítéssel előjön. A bevezetőben említett előkészítési műveletek során már nagyon sok
problémát okoz a termés rossz kezelhetősége, sérülékenysége, fonnyadása, törődése, foltosodása. Ezek miatt akár már
a betakarításnál jelentős termésveszteség következhet be.
A vásárlói szempontok a és a termés minősége
A vásárlót először a termés frissessége, általános külleme,
színe, alakja, mérete ragadja meg. Amennyiben meg is kóstolja, a beltartalom is terítékre kerül. Az ízt meghatározó tényezők, íz harmónia, a termés állaga, szerkezete. Utóbbiak a
kezelhetőség szempontjából is meghatározóak.

A tárolhatóság szintén a minőség vizsgája. Igaz, hogy jóval az
eladás után derül csak ki, de az eladó felelőssége ettől még
fennáll.

A minőséget meghatározó kalcium és
kálium ellátás jelentősége
A minőséget valamilyen áttétellel szinte minden tápelem befolyásolja, de két tápelem, a kalcium és kálium mindenképpen
kiemelkedően.
A kalcium a sejtfalak építő elemeként a növényi részek szilárdságának, jó szerkezetének is felelőse. A kalcium súlyos
hiányának a tünetei jól láthatók, de kisebb hiánya a szövetek
minőségének gyengeségét, a termés, vagy bármely növényi
rész kezelhetőségének romlását okozza. Sérülékeny a termés,
csökken a tárolhatóság ideje, túl nagyok a tárolási veszteségek.
Minden termésre vonatkoznak ezek az összefüggések, legyen
az gyümölcs, zöldség dísznövény, illetve a növény valódi
termése, vagy fogyasztott egyéb része. A kalcium alaptrágyázás
és a tenyészidő alatti ellátás a Rosatop-Ca lombtrágya
oldattal közvetlenül minőséget befolyásoló kezelésként hat.
A kálium legfontosabb életfolyamatok szabályozó elemeként
a minőség szinte minden paraméterének alapvető meghatározója. A minőséget kezelhetőség és fogyasztási érték
szintjén is meghatározó szárazanyag tartalom (keményítő,
cukor, stb.) egyéb íz és színanyagok, tartósságot befolyásoló
anyagok mennyisége a jó kálium ellátástól is függ. Azaz
megfelelő kalciumpótlás, arányos mennyiségű kálium ellátás a
nitrogén-kálium arányának betartásával. Mert sokszor nem
önmagában kevés a kálium, hanem a nitrogén túl sok!
A technológiának tehát komoly jelentősége van a minőség
szempontjából, akár szélesebben nézzük, a feldolgozási, szállíthatósági szempontokkal együtt, akár csak szűken a fogyasztói elvárásokat tekintjük. Bizonytalanság esetén kérdezze
bátran technológiáinkról a felkészült szaktanácsadókat, vagy
boltjaink eladóit.
Horinka Tamás
kertésznmérnök

Érdemes megnézni közelről!
Az idei télen a csapadék szerencsére jóval bőségesebb
volt mint a megelőzőben. Ezért gabonaterületeink sokkal
jobban teleltek, bokrosodtak mint az előző években. Mégis
érdemes közelebbről is megnézni területeinket, mert a
gyomok számára is sokkal kedvezőbbek voltak a feltételek. Amennyiben az áttelelő és most kelő gyomok nagyobb
számát tapasztaljuk, úgy érdemes a gyomokat irtani, s
nem arra várni, hogy majd csak elnyomják. Az általuk
okozott termésveszteség jelentős, mázsákban mérhető, s
a gabona gyomirtók ára sokszorosan megtérül. Az alábbi
képek egy azon területről készültek, s mennyire csalóka,
ha csak távolról nézzük.
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Miért éppen Rosafert granulált műtrágya?
Mert Meggyőződésem szerint ez a legjobb a magyar piacon
jelenleg kapható melegen granulált összetett műtrágyák közül.
Persze az én személyes meggyőződésem édes kevés lenne, ha
az a sok ezer Termelő, aki kipróbálta már, s visszajáró vevőnk,
az nem ugyanazt a nézetet vallaná. Nem véletlen, hogy évről
évre nő az eladott mennyiség, s vele arányosan az elégedett
vevők száma is. Ez a termékcsalád csúcs technológiával előállított, csúcs termék, két termelői réteg számára.
A profik, a legjobbat, legnagyobb mennyiségben, biztonságosan,
s leg gazdaságosabban termelők számára, valamint a kevés
figyelmet, kevés szakértelmet bíró, hobbitermelők számára. Mért
írok itt ilyen, elsőre ellentmondásosnak tűnő állítást? Mert mind a
profi, mind a hobbitermelő számára a következő tulajdonságok
fontosak: A növény számára fontos tápelemeket megfelelő
arányban tartalmazza, könnyen felvehető formában, tartósan,
folyamatosan szolgáltasson tápanyagokat. Összetétele a lehető
legnagyobb mértékben illeszkedjen a növény igényeihez. A
Rosafert termékcsalád ezeket az igényeket maximálisan kielégíti.
S itt egy pár szót a különböző műtrágyákról: A legegyszerűbbek
a mono műtrágyák, melyek általában egy hatóanyagot tartalmaznak, esetleg a segédanyag maga is növényi tápanyag.
Előnyük az „olcsóságuk”, s hogy adott tápanyag hiányt velük
lehet a leggyorsabban, a legolcsóbban megoldani. De mint
ahogy a növény sem csak „kolbászon, vagy sonkán” él, így az
összes többi tápelemet is pótolni kell a számára. Jó minőségű
szerves trágyával ugyan lehetne a növény igényét pótolni, de
mivel nincs elég, ezért maradtak a különböző kemikáliák. A jobb
igény kielégítésére ezért először elkezdték a különböző műtrágyákat keverni, mert egy kiszórással megpróbálták az árat
csökkenteni. Még ma is kapható ilyen gyárilag hidegen kevert
műtrágya. Ezek a műtrágyák látszólag olcsóbbak, két-három,
vagy akár több hatóanyagot is tartalmazhatnak. Nagy hátrányuk,
hogy hidegen az egyes alapanyagokat különböző szemcsenagyságban csak összekeverték, így sem az egyenletes eloszlás,
sem az egyenletes kijuttatás nem biztosított, valamint jelentős por
frakciót tartalmaznak. Hiszen a különböző fajsúlyú, és különböző

szemcsenagyságú alkotórészek természetesen máskép viselkednek. Szélsőséges esetben, egy műtrágya szóróba beleöntött, és
hosszabb, döcögősebb földút után, már a tartályban külön válnak
az egyes alkotórészek. Azaz a föld egyik részére az egyik, másik
részére a másik hatóanyagrész jut. A hidegen kevert műtrágyák
javított változata a kompaktált műtrágya, melynél a különböző
alkotó részeket a gyártás során egy vékony „tészta” formában
egymásra rétegezik, szárítják, majd egy törő henger a kívánt
méretre összetöri. Megrostálják, ezzel csökkentve a nem szórható poros rész arányát. S eljutottunk a szilárd műtrágyák
legfejlettebbikéhez, a melegen granulált műtrágyákhoz. A lényeg,
hogy itt minden egyes szemcse azonos összetételű, hasonló
méretű, így a szóráskép itt a leg egyenletesebb. S térjünk vissza
a Rosafert termékekre. Miért is tartom én és az a sok ezer
Termelő a legjobbnak. A belga Rosier Európa egyik legnagyobb
speciális, elsősorban kertészeti műtrágyákat előállító gyára.
Pontosabban kettő gyára. Évi 800 000 tonna káliumszulfátos
granulált komplexet, és 30 000 tonna 100%-ban vízoldható
műtrágyát állít elő. Ez a volt Kemira gyár termelésének kb.
háromszorosa. A világon először itt gyártottak melegen granulált
komplex műtrágyákat. A gyár filozófiájából következik, hogy
mindig a növény igényeinek legoptimálisabb összetételű műtrágyát gyártják. Ezért az összetételek, már hosszú évtizedek óta
nem változtak. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert ezzel
ellenkező magatartás is megfigyelhető a piacon, amikor szinte
évente változtatnak az összetételen, éppen a szerint, hogy az
adott évben a foszfor, a másik évben a kálium, vagy éppen a
nitrogén a legolcsóbb a világpiacon. A Rosiernél nem így működnek a dolgok. Kísérletekkel megállapították, hogy mely növénykultúrának, mi az igénye, s a szerint gyártanak. S még egy nagy
előny szól mellettük. A gyártástechnológiájuk olyan, hogy a különböző tápelemeket a legegyenletesebben adják le a kijuttatástól
kezdve, folyamatosan. Lényeges, mert azért vannak olyan melegen granuláltak, melyek a kijuttatást követően, lökésszerűen az
elején tápanyag tartalmuk 50-75%-át leadják, s a második,
harmadik hónapra már nem maradt semmi. A Rosafert az elejétől

Új összetétel, nitrogéntúlsúlyos komplex fejtrágya kezeléshez

Rosafert 18-6-5
A komplett műtrágya felhasználás előnyeit az intenzív
növekedés alatt egy menetes kezeléssel élvezhetjük a
Rosafert 18-6-5 granulált komplexszel. A nitrogén túlsúly
esetén is fontos tápelem harmónia a nitrogén sokk elkerülése miatt fontos. A komplex ellátás kiegyensúlyozott
hatása valamint a folyamatos tápanyag leadás a Rosafert
18-6-5 fejtrágyázással elérhető. A NPK mellett 4 % magnéziumot és 20 % ként is tartalmazó klórmentes komplex az
intenzív növekedés ideális tápanyag ellátója.
Nem véletlen, hogy legelterjedtebb kiegészítő tápanyagkezelés a kertészeti termesztésben is a nitrogén fejtrágyázás. A
talajban legmozgékonyabb, tehát a kimosódásra legérzékenyebb tápelem a nitrogén, azon belül is az átalakulás során
általában legnagyobb mennyiséget jelentő nitrátforma. Mivel a
nitrogén az intenzív növekedésben általában legnagyobb
mennyiségben szükséges tápelem, ellátása magas szintet
igényel. Kisebb hiánya is a növekedés lassulásához,
leállásához vezet. Mivel hatása nagyon erős, a legtöbb kertészeti növény termésének mennyiségét a legerősebben
befolyásoló tápelem.

A nitrogén trágyázás összefüggései, kockázata
A nitrogén adagolás jelentősége mellet a legtöbb kertész a
nitrogén túladagolás veszélyeit is jól ismeri, de a gyakorlatban
mégis sokszor vétenek hibát. Sokan fejlődés bármely problémája estén az első megoldást a legtöbbször a nitrogéntrágyázásban látják. Pedig ha szükség is van nitrogén pótlásra,
szinte biztos, hogy mellette egyéb tápelemekre, illetve egyéb
beavatkozásra is gondolni kell.
A nitrogéntrágyázás is csak akkor hatékony, ha egyéb tápelemekből is megfelelő az ellátottság. Önmagában a nagy nitrogén adag, növekedési túlsúlyt, egészségügyi, minőségi problémákat okoz a körülményektől függően. Az intenzív öntözés

erősen növeli a helytelen nitrogén trágyázás kockázatát. A
nagyon gyorsan oldódó nitrogén trágyák előnye a gyors,
látványos hatás. A kedvező nitrogén szint azonban rövid ideig
tart, a kezeléseket folyamatosan ismételve kell elvégezni.

A komplett nitrogén ellátás előnyei
Rosafert 18-6-5 kezeléssel
A melegen granulált Rosafert 18-6-5 komplex folyamatos oldódással a nedvességtartalomnak megfelelő sebességgel szolgáltatja a nitrogént a növényeknek. A granulátumban kötött
nitrogén nagyobb csapadék, vagy túlöntözés esetén sem
mosódik ki, mert oldódása folyamatos. Ez biztosítja azt is,
hogy a növényeket nagyobb adag esetén sem éri nitrogén
sokk.
Az azonos oldódással kijuttatott öt tápelem, N, P, K, Mg, S a
növekedés tápanyagellátásának nagyon kedvező összetétele,
melyekhez a növények azonnal és tartósan hozzáférnek.
Ha a fejtrágyaként kijuttatott Rosafert 18-6-5 komplexet talajművelés előtt juttatjuk ki, és sekélyen bedolgozzuk, nedves
talajon az oldódás azonnal megindul, és folyamatosan történik. A nitrogén, és többi tápelem szolgáltatása a nedvesség
és talaj hőmérséklet változásának arányában változik, így
valamilyen szinten a növény tápanyagigényét is követi.
A komplett nitrogén fejtrágyázás adagja 50-70 kg/ha nitrogén
hatóanyag mennyiségre javasolt, így a műtrágya adagja 250400 kg/ha legyen. Kijuttatása, mint előzőekben már szerepelt,
sekély bedolgozással leghatékonyabb. Száraz talajon feltétlenül szükség van öntözésre, hogy a tápanyag oldódása
meginduljon, de fejtrágyaként, a talaj felszínére juttatva is
alkalmazható öntözés mellett.
Horinka Tamás
szaktanácsadó

a végéig folyamatosan
biztosítja a tápanyagot. 85%-ban 2-4 milliméteres szemcsenagyságban, por
nélkül. S mért jó ez a
profiknak? Mert biztonságosan számíthatnak egy folyamatos
tápanyag ellátásra,
csúcs minőségben, s egy-egy kiegészítéssel, lombtrágyával, a
növény termőképességének maximumát tudják kihozni. S mért jó
a hobbisoknak? Mert a gyár a növény igényei szerint állította
össze a különböző összetételeket, így ha nem felejtette el
kiszórni a Rosafertet, akkor már működik. Starter illetve nagy
kálium igényes kultúráknak javasolt a Rosafert 5-12-24+3MgO+
mikroelem teljes sor, nitrogént, foszfort egyenletesen igénylő
növényeknek javasolt a Rosafert 12-12-17+2MgO+mikroelemes
változat, míg a káposztafélékre kifejlesztett például a Rosafert
15-5-20+2MgO+mikroelemes, s a nagy nitrogénigény kielégítésére a Rosafert 18-6-5 melegen granulált komplexeket ajánljuk.
Nem a legolcsóbb kategória, de megéri. S ha egyszer kipróbálja,
akkor megszereti, s betakarításkor már a saját vállát veregeti,
hogy ez bizony jó döntés volt. További információkat, referenciákat megtalál a www.kerteszekaruhaza.com honlapon. Itt a
különböző növényekre lebontott tápanyag ellátási technológiákat
is megtalálja, a paprikától a burgonyáig, a fokhagymától a
brokkoliig, vagy a szántóföldtől a gyümölcsösökig. A különböző
Rosafert termékek garantáltan megtalálhatók a Kertészek
kis/Nagy Áruháza Kft. gazdaboltjaiban.
Mórahalom
V. kerület 85.
Tel.: 06 (62) 580-318

Zákányszék
Bordányi út 2.
Tel.: 06 (62) 290-521

Kistelek
Petőfi u. 32-2.
Tel.: 06 (62) 257-879
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A piaci hatás
működik
Paralel importból az idén januártól elkezdtük forgalmazni a
Nemat-horin 10 G speciális fonálféreg ölőt. Magyarországon 9
éve volt már forgalomban, s minden évben egyre drágább lett,
ez alatt az addig kizárólagos forgalmazó gyakorlatilag megduplázta az árát. Azzal, hogy a Kertészek kis/Nagy Áruháza
Kft. is belépett erre a piacra, s importból jóval olcsóbban
piacra dobta ugyanazt a terméket, az eredeti importőr is
rögtön tudta, hogy merre, hány méter s durván 40%-os
csökkentést hajtott végre a Nemathorinnál. S mivel a gyártók
egymást figyelik, ezért az ugyanazon piacra, szintén a fonálférgek ellen hatásos folyékony Nemacur CS ára is csökkent.
A piac működik, de azért a versenyt tartjuk, még mindig nálunk
a legolcsóbb.
Mórahalom
(62) 580 317

Zákányszék
Kistelek
(62) 290 521 (62) 257 879

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

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

74 930 Ft/db
32 000 Ft/db
8 000 Ft/db
52 000 Ft/db
11 500 Ft/db

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

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
Felelős kiadó: Knipf Róbert
Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85. Tel.: (62) 580 316
E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

