
Az elmúlt jó pár év munkája, fejlesztése helyi románnak, akkor a külföldi tulajdonos csak megpróbálja az adott terméket, s 
kezd több termelőnél is megkérdőjele- még művelteti is a területét pár emberrel, ugyan megvette a drága vetőmagot, de 
ződni. Megérte-e fejleszteni, megéri-e ha pedig nem volt szerencséje akkor beül- tápanyagot csak minimálisat,  s gyakran 
egyáltalán csinálni, folytassam-e, mit csi- tette erdővel, vagy csak megvette és nem azt se jó összetételben adott. A növény-
náljak, hogy lesz tovább? Hallom nap mint csinál vele semmit. A románok pedig több védelemnél is spórolt, szerrel és perme-
nap a sok feltett kérdést, mely általában millióan elindultak a nagyvilágba, család- tezések gyakoriságával is, s várja a cso-
költői, nem is várnak rá választ, aztán van tól, otthontól távol idegen környezetben dát, hogy jó áron majd megveszi tőle va-
aki valamelyik irányban megerősítést vár. próbálnak megélni, s egyre gyakrabban laki azt a gyengébb minőségű árut, melyet 
A környezet, a körülmények, a rossz fize- teszik ki magukat a „demokratikus” nyu- az adott körülmények között kisebb csoda, 
tési morál, a gyenge piac mind-mind a gaton minden féle atrocitásnak. Nem hi- hogy egyáltalán van.
megszüntetés, az abba hagyás mellett szem, hogy bármelyikünknek ez lenne az 
szól. Tudom, nem vigasz, hogy mindez álma, földet eladva, házat, családot hátra- A magam módján próbálom meg a minő-
mesterségesen gerjesztett folyamat. hagyva, nyelvet nem beszélve megpróbál- ségi termelést segíteni, s ezért 2009 szep-

ni külföldön megélni, s az ott keresett a temberétől a termelők által jól ismert, és 
A MAGYAR FÖLD a tét. Mire feloldódik a helyiektől jóval kevesebb pénzből megélni, elismert szakemberrel erősítettük meg 
külföldiek földvásárlási moratóriuma addig- s még a családnak is küldeni belőle, hogy csapatunkat, Horinka Tamással. Munká-
ra mindenki utálja meg annyira, hogy ha meg tudjanak élni valamiből. jához sok sikert kívánunk. S mindenkit biz-
egy kicsit is elfogadható árat ígérnek érte tatok arra, hogy vegye igénybe szakértel-
akkor abban a pillanatban eladja. De akkor A magam lehetőségeivel élve megpróbá- mét a saját maga jól felfogott gazdasági 
itt visszakérdezek! S mi lesz azután? Úgy lok egy ponton segíteni, s ez a szakta- érdeke miatt is.
járunk mint a románok, ahol boldog-bol- nácsadás erősítése. Amennyiben valaki 
dogtalan nyugatról, akár Magyarországról minőségi árut termel, úgy azt nagyobb Knipf Róbert (Kertészek kis/Nagy 
is de földet vett, s ha szerencséje volt a eséllyel fogja eladni jobb áron, mint az aki Áruháza kft ügyvezetője)

Tisztelt Termelők!

A kertész szakmával szakmunkás tanuló- gokban szerzett gyakorlati tapasztalatok-
ként barátkoztam meg annyira, hogy tanul- kal a hazai tápanyagellátás is nagyot fej-
mányaimat a kertészeti egyetemen fejez- lődött. Az 1997-ben megjelent: Tápoldato-
tem be. Feladataim a kertészeti ágazathoz zás a kertészeti termesztésben könyv már 
kötődtek, azon belül is kiemelten a táp- a legintenzívebb hidrokultúrás termesztés 
anyagellátás és növényvédelem szakmai technológiáit is tartalmazta.
területéhez. 

A szaktanácsadás mellet folyamatos volt a 
A 80' évek elején az integrált nagyüzemi termelők, szakemberek továbbképzésének 
növényvédelem és okszerű tápanyagellá- igénye is. Évente 30-50 szakmai előadás, 
tás gyakorlati bevezetésével kezdődött a néhány újságcikk segített a termelőknek.
munkám ezen a területen, melyhez a szak- 2007-ben jelent meg a hiányt pótló szak- veszélyeztető, nem kímélő, szakszerűtlen 
mérnöki oklevél megszerzése is szükséges könyv, Horinka Tamás - Knipf Róbert: alkalmazásokkal szemben.
volt. Nagy lépésekkel fejlődött a talajvizs- Zöldségnövények hiánybetegségei és 
gálatra alapozott tápanyagutánpótlás. klimatikus hatások tünetei címmel. Úgy gondolom a kertészeti tápanyagellá-
A 90' évek elejétől részese lehettem az A szakszerű tápanyagellátás jelentősége tásba fektetett energia nem volt, nem lesz 
intenzív komplex kertészeti tápanyagellá- gazdasági és környezeti okok miatt egy- hiábavaló. A gazdaságos árutermelésben 
tás bevezetésének, szilárd és tápoldatos aránt nőtt. A tápanyag költsége akkorára a szaktanácsadásra, szakszerű tápanyag-
technológiák kidolgozásának. A tapaszta- nőtt, hogy az árutermelő kertésznek na- ellátásra egyre nagyobb felelősség hárul a 
latok első összefoglalása a: Kemira táp- gyon oda kell figyelni, hogy szakszerű és jövőben.
anyagutánpótlási technológiák című könyv hatékony technológiát alkalmazzon. 
volt. A szaktanácsadás és szaktanácsadói Ugyanakkor a jogszabályok, támogatási Horinka Tamás
hálózattal, a környező és nyugati orszá- feltételek nagyon szigorúak a környezetet

Horinka Tamás; bemutatkozás
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Hogyan ápoljuk a növényeinket a forró nyári napokban?
Az elmúlt hetek időjárása, a száraz, forró Az atkák elleni védekezés már az első trágyák közül melyik formulációt választjuk 
nyári napok újabb meglepetéseket okoztak egyedek, az első tünetek megjelenésétől a kezelések hatékonyságát illetően!
a kertészek számára. kezdve szükségessé válik. Kezdődő-gyen-

® ®Mind a szántóföldi zöldségeknél, mind a geközepes fertőzés esetén a Talstar  10 Wuxal  Kalcium
zárt termesztő berendezésekben nagy EC emelt, 0,4 l/ha-os dózisa kielégítő 
számmal jelentek meg a levéltetvek és az eredményt ad a fertőzés ellen. Erős fertő- (v/v%) 16% Nitrogén, 24% Kalcium, 3% 
atkák is: a levéltetvek sok faján túl a szé- zés esetén már a speciális atkaölő készít- Magnézium + 1% Mikroelemek (Cu, Fe, 
lesatka kártételével és a közönséges ta- ményeket vessük be, viszont ilyenkor mel- Mn, Mo, Zn)

®kácsatka kártételével is gyakran lehetett léjük partnerként a Talstar  10 EC 0,4 l/ha- Mikroelemek EDTA-val kelatizáltak.
találkozni. A közönséges (kétfoltos) ta- os dózisa rásegít még a hatásra (a készít-
kácsatka kártétele könnyen felismerhető: mény kicsit megpiszkálja, felélénkíti az at- �Extra magas kalciumtartalmú szusz-
általában a levél fonákján károsít, szívoga- kák mozgását, amik aztán hamarabb talál- penziós levéltrágya
tása nyomát apró pici, bronzos-ezüstös koznak a speciális készítménnyel). �Almástermésűek keserűfoltosságának 
foltok jelölik a levél színén. A kártevő, aho- (sztipikesedés) megelőzésére dió 
gyan a nevében is benne van, szövedéket A zöldségnövények gyökéren keresztül nem nagyságú gyümölcsmérettől 4-6-szor, 
képez, és ebben a pókhálószerű szöve- képesek a kalciumot felvenni ha a környe- 5-6 l/ha (0,5-1,6%) dózisban kijuttatva
dékben ott „futkároznak” a nyolc lábú pók- zeti feltételek nem optimálisak, vagyis: �Gyümölcsök tárolási minőségének 

oszerű sárga színű apró atkák. Sajnos �ha a levegő hőmérséklet 30 C fok javítására
rendkívülien gyorsan szaporodnak, és fölé emelkedik a fóliában, vagy a �4-6-szor a gyümölcsképződés kezde-
szaporodásukhoz a meleg, száraz körül- szántóföldön tétől 3-6-szor, 5-6 l/ha (0,8-1,6%) 
mények nagyon kedveznek. �ha a talaj vagy a levegő hőmérséklete, dózisban 

o(vagy mindkettő) 15 C fok alá csökken, �Zöldségfélék mészhiányos tüneteinek 
�ha a levegő relatív páratartalma 100 %- megelőzésére a termésképzés kez-

ot megközelíti, vagy ha éppen a 60% detétől 2-3-szor, 4-5 l/ha (0,1-1,5%) 
alá esik (légköri aszály) dózisban 

�ha a talaj hőmérsékleténél lényegesen 
magasabb a levegő hőmérséklete. A nagy nyári melegekben, a megfelelő 

páratartalom hiányában paprikában és 
Vagyis amikor a növényben megszűnik a paradicsomban is komoly gondok vannak 
vízmozgás a gyökértől a levél felé, mert a a kötődéssel (a pollen és pollentömlő is 
légzőnyílások bezárnak, amik mozgása a beszáradhat). A rendszeres párásítás 

®kalcium mozgását is irányítja a növényben. mellett, a Wuxal  Ascofol levélen keresz-
A szélesatka főként a paprikát támadja Ilyenkor a levélen keresztüli kálcium pót- tüli adagolásával javítható a kötődés. 
meg, ott jellegzetes tüneteket okozva: min- lásra fokozottan szükség van, a növény- Magas növényi hormon- és mikroelem tar-
dig a növény fiatal részein kezdik meg a védelmi permetezésekkel egy menetben! talmával a növények generatív folyamatait 
táplálkozást, innen haladnak az idősebb ré- (virágzás, terméskötés, érés) erősíti és 
szek felé. A szívogatáskor mérgező anya- gyorsítja, így segíti a virágzást és a ter-
got juttat a növény szöveteibe, melynek méskötődést. A termék használatával javít-
következtében a levelek keskenyebbek, és ható a növények stessztűrő képessége és 
hosszúak maradnak, kanalasodnak, torzul- a vízháztartása, javítja a növény asszimi-
nak. A károsítás mértékétől függően virág- lációs képességét, tehát tovább maradnak 
elrúgást is megfigyelhetünk. A bogyót is a levelek zöldek még az extrém időjárási 
károsítja, szívogatása nyomán gyakran az körülmények között is. Növeli a természe-
egész bogyó felületére kiterjedő, egynemű tes betegség ellenállóságot, így javítva a 
bőrszöveti parásodás keletkezik. növényvédelem hatékonyságát. Mivel 

A kalcium hiányában fellépő bogyófoltos- adalékanyagai révén azonnal felszívódik, 
ság csak egyszerre gyökéren és levélen gyorsan regenerálja a növényt. Magas 
keresztül is adagolt, komplex technológiá- természetes növényi hormontartalmának 
val előzhető meg! Amennyiben tápoldato- köszönhetően elősegíti a termések érését, 
zásra komplex műtrágyákat használunk és besegít a színesedésbe is pl. almában, 

®(pl. Agriplant  termékcsalád), az első kö- színes paprikákban és paradicsomban is. 
tésektől, de legalább a szedések alatt he-
tente 2 alkalommal vízoldható kalcium- További részletesebb információkért, kér-
nitrátot is kell kijutatni (pl. Kwizda kalcium- jük forduljon bizalommal a Magyar Kwizda 
nitrát). (A kalcium-nitrát kijuttatása külön szaktanácsadóihoz:
menetben történjen!) Antal Anikó tel.: 30/560 1224,
A levélen keresztüli pótlásra viszont nem Mathiasz Tivadar 30/982 0764.
mindegy, hogy a kalciumtartalmú lomb-

Takácsatka jellegzetes kártétele

Szélesatka kártétele paprika levelén

Kalcium hiány tünete paprikán és paradicsomon
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Az időjárás még mindig a legnagyobb úr!
A folytatódó forróságok a szabadföldi és és száraz babokat is tömegesen lepi el, de ket fokozza. Ellenük a speciális atkaölő 
termesztő berendezési növényeinket is más növényeken is előfordulhat. Az aktív szereken felül a párás mikroklíma, dísz-
erősen megviseli. A meleg időjárás hatá- szívogatáson felül a vírusok terjesztésé- növényeknél a naponta, slaggal történő 
sára ugyanakkor eddig még kevésbé ta- ben is aktív szerepet vállalnak. A szer tu- locsolás, s a kén készítmények használata 
pasztalt kártevő inváziók is fellépnek. lajdonosának előrelátását dicséri, hogy is jó eredményt biztosít. Erős fertőzés 
Szabadföldön soha nem látott mértékben nem csak a nagy termelőkre, hanem a há- esetén a slaggal történő veretés a fiatal 
jelentek meg az apró fehér lepkék, már a zi kertben gazdálkodókra is gondolt amikor atkák kb 50%-os pusztulását okozhatja. A 
káposztaféléken is. Hivatalos nevükön leveles méretben is piacra dobta. A lisz- kén készítmények (Microthiol Speciál, 
lisztecskék. Aki jobban ismeri ezen kár- tecskék mellett a levéltetveket is gyönyö- Microkén, stb) megelőző jelleggel történő 
tevőket, az tudja, hogy irtásuk igencsak rűen irtja. Hatásmechanizmusa a legtöbb 7-10 naponkénti alkalmazása megakadá-
nehéz feladat volt a múltban. Szerencsére szertől eltérően nem azonnali, ezért a lyozza az atkák felszaporodását, meglévő 
az idei évtől már Magyarországon is hiva- levéltetvek és lisztecskék csak a kezelést erős fertőzés esetén pedig egy atkaölő 
talos forgalomban van a Teppeki 50 WG követő második, harmadik napra pusztul- szeres permetezés kiegészítőjeként annak 
nevű készítmény, mely a lisztecske lárvá- nak el. A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft hatékonyságát fokozza. Fontos, hogy a 

o
kat igen jó hatékonysággal irtja. A magyar- mindhárom boltjában kapható. kénnel történő védekezést csakis 25 C 
országi kiszerelésen egyenlőre lisztecske A meleg száraz időjárás miatt a másik kár- alatt végezzük, mert fölötte éget.
elleni hatékonysága még nincs feltüntetve, tevőcsoport amely előre tört, az atkáké. A Növényeink hő stressz tűrő képességét, s 
mivel ilyen irányú hatását a bevezetés paradicsomot, tojásgyümölcsöt, de a kü- jobb közérzetüket a Fosfitex Ca-mal, vagy 
után fedezték csak fel. 160 gramm/ha dó- lönböző dísznövényeket is előszeretettel a Fosfitex Ca/B-ral nagy mértékben javít-
zisban, az engedélyezett mennyiség felső támadja meg. Szívogatásával a növényt hatjuk, így azok teljesítménye javul.
határában kiválóan dolgozik. A lisztecske oly mértékben legyengíti, hogy teljesítmé-
invázióra jellemző, hogy a hagyományos- nye nagy mértékben csökken, dísznövé- Knipf Róbert
nak mondható uborkán és paradicsomon nyeknél, díszítő értékük csökkenésén felül növényvédelmi és tápanyag-
kívül a kelkáposztát, a karalábékat, a zöld azok legyengítésével fagyérzékenységü- gazdálkodási mérnök

Mint minden cím ez is sántít valahol. Mert vastagságának fokozásával javítja termé- mely ezeknek a kritériumoknak maximá-
nem lehet egy kalap alá venni a most kint nyeink tárolhatóságát, s a bizonytalan pia- lisan megfelel. Vízoldható műtrágyák közül
lévő, de betakarítás előtti, a kiültetett de ci helyzetben nem lényegtelen, hogy adott széles a paletta, de a Rosasol 16-8-24+Me 
még a fejlődés elején lévőket, s az eztán termény két piaccal többet kibír, vagy egy ezen kívánalmakat szintén maximálisan 
vetésre, ültetésre kerülő növényekkel. A fő hónappal több időnk van a területről, hűtő- teljesíti. Amennyiben azonban a 100%-ban 
alapelv, hogy mindig a növény adott fejlett- ből való értékesítésre. A kalcium ilyen tu- vízoldható műtrágyák mellett döntünk az 
ségi szintjéhez kell alakítani a tápanyag lajdonságainak kihasználására azonban a intenzitás fokozása miatt, úgy egy magas 
ellátásunkat. tervezett betakarítás előtt már egy hónap- foszfor túlsúlyossal indítsunk, s később 

pal gondolnunk kell, s a gyökérzöldsége- váltsunk az 1-0,5-1,5-ös összetételre.
A betakarítás előtt álló növényeknél a ket, a burgonyát, s a levélzöldségeket is el 
mennyiség növelése, a minőség javítása kell kezdeni könnyen felvehető kalciummal A nyár végén, ősszel vetésre ültetésre 
és a tárolhatóság fokozásán van a hang- feltölteni. Erre a könnyen oldódó nem be- kerülő növényeknél   a cél a könnyebb 
súly. Ezekért a tulajdonságokért nagyon vonatos calcium-nitrátok az alkalmasak ta- megeredés, a jó begyökeresedés, a té-
leegyszerűsítve a képletet elsősorban két lajon keresztüli nagyobb mennyiségű kijut- lállóság fokozása. Ennek a célnak a 
elem a felelős. Ebből az egyik a kálium, tatással. Lombon keresztül nem tudunk könnyen felvehető magasabb foszforral, s 
melyet ilyenkor a tenyészidő végén a mi- kellő mennyiséget kijuttatni, de elsősorban káliummal rendelkező műtrágyák az alkal-
nél gyorsabb felvehetőség érdekében levélzöldségeknél, paprikáknál gyors bea- masak. Választhatjuk amennyiben a mű-
vagy egy kálium túlsúlyos 100%-ban víz- vatkozásra van így lehetőségünk. trágyázás és a vetés között minimum 3 hét 
ben oldható műtrágyával, vagy tisztán van az olcsóbb káliumot kloridos formában 
kálium-nitráttal tudunk a növényeinknek A kiültetett, elvetett, de még a fejlődés tartalmazó műtrágyákat is, pl. 0-10-24,
biztosítani. Lombtrágyakénti alkalmazása elején lévő növényeknél a fő cél az 15-15-15-ös hagyományos műtrágyákat, 
esetén figyeljünk arra, hogy 13% nitrogént egyenletes tápanyag ellátás. Növényeink de amennyiben a vetésig, ültetésig csak 
tartalmaz, így nagy töménységben főleg nagyobb részénél elmondható, hogy az rövid idő áll rendelkezésre, s értékesebb 
hirtelen beszáradás esetén égethet is. 1 : 0,5 : 1 ,5 N:P:K ellátás megfelelő. Táp- kertészeti kultúráról van szó, úgy a kálium-
Csepegtetővel történő kijuttatásának nincs anyag ellátásunkban törekedjünk ezen szulfátos műtrágyák jöhetnek számításba. 
akadálya. Az idei évtől kapható Magyar- arányhoz legközelebbi szint elérésére. Részemről a Rosafert 4-14-22-es össze-
országon a K-Bomber mely lombtrágya- Amennyiben a tápanyag ellátást állomány- tételét javaslom, de természetesen az 
ként szintén alkalmazható, s a növények ban végezzük, úgy fontos, hogy a káliumot egyenlőre jobban ismert Cropcare műtrá-
számára könnyebben felvehető, és hasz- szulfátos formában juttassuk növényeink- gyák között is van hasonló összetétel.
nosuló formában található benne a kálium. nek. Granulált tartamhatással rendelkező Egy a fontos mindhárom cél eléréséhez, 
A kálium hatására a színeződés is jó minőségű műtrágyák közül a Rosafert  hogy okszerűen, a növény fejlettségének 
fokozódik. A kalcium elsősorban a sejtfalak 12-6-18 + 3 Mg-os műtrágyát javaslom, megfelelő műtrágyát válasszanak.

Növények tápanyag utánpótlása nyár végén

3. oldal



Mórahalom első számú közellensége címet madik, a sokadik határidő s nem lett semmi. éves nénikét, ki ronda volt mint a bűn, s 
kaptam Nógrádi Zoltán polgármesterünktől A legújabb ámítás, hogy a Datész-en ke- várja jutalmát.
és országgyűlési képviselőnktől. Nem tud- resztül a termelők majd megkapják a pén- - Ej, édes fiam, nem ilyen ripsz-ropsz. Úgy, 
tam még igazán eldönteni, hogy ezt sértés- züket, a kétszer 600 millióból. Több sebből hogy én is élvezzem.
nek vagy megtiszteltetésnek vegyem-e. is vérzik ez az állítás. Az első seb ebben a - Iván nekidurálja magát még egyszer, 
Egy biztos, hogy a cikkeknek melyek az történetben, hogy az 1,2 milliárd Ft-ot visz- aztán még egyszer, s várja jutalmát.
utóbbi időben megjelentek a Homoki Gaz- sza kell adni kamatostól, a második, hogy - Hány éves is vagy édes fim?- kérdezte a 
dában annak vannak hatásai. Az emberek ezt a pénzt nem csak a Mórakert kapta, nénike
beszélnek róla, nem tekintik már tabunak hanem mellette a Kiskun TÉSZ, Kiskun- - 25 éves!
az ott leírtakat, s legalább elgondolkodnak félegyháza és a Kistér TÉSZ Kistelek is. - S még hiszel a mesékben?
rajta. S van aki megfogadja a figyelmez- A másik két TÉSZ a Mórakerttel hasonló Aztán pár napja a boltban meséltek egy ide 
tetést, van aki nem. Nógrádi úr személyes helyzetben van. Aztán az így kapott pénzt passzoló történetet. A Mórakert alakulá-
sértésnek, s ellene irányuló személyes tá- megcímkézték, azaz csak működésre lehet sakor az egybe gyűlteket megszavaztatták, 
madásként éli meg ezeket a cikkeket, s felhasználni, lejárt tartozások kiegyenlíté- hogy ki akar belépni és ki nem. Cigaretta 
ezért olyan kijelentésekre ragadtatja magát, sére nem. Akkor pedig mi lesz az elindított, szünetet rendeltek el, s aki nemmel szava-
hogy én vagyok Mórahalom első számú s mindeddig nagyon ügyesen hátráltatott zott annak megköszönték a megjelenést, s 
közellensége, s a Kertészek kis/Nagy Áru- felszámolási eljárásokkal, az miből lesz ki- a szünet után csak az igennel szavazókkal 
házát ellehetetleníti. Hu de megijedtem. fizetve? Mert a képződött nyereségből biz- folytatták a megbeszélést. A történet me-
Egy baj van ezzel, honatyától méltatlan, s tos nem, hiszen most is ugyanaz folyik a sélője, aki szintén belépett akkor a Móra-
megengedhetetlenek az ilyen kijelentések.  Mórakertnél mint régebben. Azaz a jó elv- kertbe elmeséli, hogy Ő is kiment cigaret-
A másik pedig az, hogy én fordítva mű- társtól ha a felvásárló nem veszi meg az tázni, s egy idős paraszt bácsikával beszél-
ködök mint a legtöbb ember. Én a fenye- árut, mert a minősége szeméttelepi, akkor getett, aki nemmel szavazott. Az idős pa-
getésre nem farok behúzással és elsomfor- jó elvtárs megenged egy telefont, s jön a raszt bácsika pedig egyet mondott: Édes 
dálással reagálok, hanem felveszem a felvásárlónak a viszont telefon föntről, s ha fiam, ez is csak olyan lesz mint a téeszcsé, 
kesztyűt, elsősorban magamért. De azért tetszik, ha nem, akkor is meg kell venni az mindenki csak lop, s ezért nem lesz belőle 
is, mert bosszant az ami Mórahalmon és árut. Azaz már megint mese, s mese. Erről semmi. Lehet, hogy az idős bácsikának 
ebben az országban folyik. Az emberek pedig eszembe jut egy régi vicc: igaza volt?
folyamatos és tudatos hülyítése, megfé- - Iván megy az erdőben, s összetalálkozik 
lemlítése. Elég volt. Ebben legalább egyet egy rőzsehordó öregasszonnyal. Knipf Róbert
értek Orbán Viktorral. Elég volt. - Jó napot öreganyám. „Mórahalom első számú közellensége”
Elég volt a hazugságból. Abból, hogy az em- - Jó napot, édes fiam. Szerencse, hogy így 
bereket azzal áltatják, hogy a Mórakert cég- szólítottál, s ezért ha akarod akkor gazdag Ui: Aki nem így gondolja, azt szívesen 
csoporttól megkapják majd a pénzüket, majd herceggé varázsollak. Egy feltétellel: maga- látom bármelyik boltunkban, s vásárlásával 
ekkor, majd akkor, majd így lesz, majd úgy dévá kell, hogy tegyél. szavazhat a Kertészek kis/Nagy Áruházá-
lesz. Aztán eltelik az egyik, a másik, a har- - Iván rááll az üzletre, s magáévá teszi a 70 nak tervezett ellehetetlenítéséről is.

Mórahalom első számú közellensége

Kompromisszumokat lehet kötni, s muszáj 
is, de ilyenkor kérjük ki tényleges szakem-
ber segítségét. A tápanyag ellátás módo-
sító tényezőiről pedig itt nem is tettem 
említést, holott az akár gyökeresen is 
megváltoztathatja az itt leírtakat. Pl. nagy 
tömegű szármaradvány, kijuttatott szerves 
trágya, s annak minősége, az előző kul-
túra, s annak tápanyag felhasználása, ön-
tözés módja, s mennyisége stb. Mind-
mind egy-egy tényező, melyet a tényleg 
okszerű tápanyag pótlásában figyelembe 
kell venni.

Forduljon hozzánk bizalommal.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-
gazdálkodási mérnök  

Kálium-nitrát   25/1

Calcium-nitrát  20/1

Keserűsó 25/1

7500,00 Ft/zsák

3250,00 Ft/zsák

2300,00 Ft/zsák

7275,00 Ft/zsák

3152,50 Ft/zsák

2231,00 Ft/zsák

Műtrágya akció a

Kertészek kis/Nagy

Áruháza Kft boltjaiban!

Raklapos vásárlás

Zsákos vásárlás

Mórahalom.
Tel.: 62/ 580-318

Zákányszék
Tel.:62/ 290-521

Kistelek
Tel.: 62/ 257-879

8 000 Ft/kg
10 000 Ft/kg

Retekmagvetés kisfóliától 

szabadföldig levegős 

szemenként vető géppel.

Tel: 30 / 613 - 9691

Retekmag Röszkei fajta 8 000 Ft/kg
Vetéssel együtt Akció 10 000 Ft/kg

Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.     Felelős kiadó: Knipf Róbert     Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85.   Tel.: 62/580-316   Fax: 62/580-317   E-mail: moraagro@homoknet.hu 

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
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