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Miért is? –adódik a kérdés. A dolognak pedig van egy igen egy- egyéb vádpontot is lehetne találni az elmúlt időszak vezetői ellen. 
szerű magyarázata. A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft, mint a Miért nem tette ezt meg a vezetőség, vagy Mórahalom város 
Homoki Gazda újság kiadója túl sok borsot tört már a Mórakert képviselő testülete? Egyszerű a felelet. A magyar büntető jog is 
vezetőinek és Mórahalom vezetőinek az orra alá, ezért meg- kimondja, hogy a tanú megtagadhatja a válaszadás jogát, a 
született a döntés, mindegy, hogy milyen áron, de olcsóbban kell vallomástételt, ha azzal magát, vagy családtagját bűncselekmény 
árulni, mint a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft boltja. Jelentem elkövetésével vádolja. 
felvettem a kesztyűt, hát szóljon, akkor rajta. A vásárló meg rövid S csak emlékeztetőül a Homoki Gazda 2009 májusi számában 
ideig jól jár. Azért itt megjegyzem, hogy könnyű a más pénzéből, megjelent Nyílt levelekre, s az arra adott Mórakert vezetőségi 
a termelőnek ki nem fizetett pénzből finanszírozni egy minden válaszra, s Nógrádi Zoltán polgármesterünk válaszára hívnám fel 
piaci ésszerűséget hiányoló árversenyt. itt a figyelmet, melyben a 2006-2008-as gazdálkodást és annak 
S akkor jöjjenek megint azok a fránya számok, melyek a nagy- eredményességeit feszegettem. Rövid részlet:
közönség előtt még nem nyilvánosak. Befejeződött a Mórakert 
2004-ig visszanyúló újrakönyveltetése! S mily meglepő, a számok 
mást mutatnak, mint az eddig leadott mérlegek. S akkor kérem, itt 
kapaszkodjon meg mindenki. A Mórakert cégcsoport vesztesége 
eléri a 6 Milliárd Ft-ot, a kötelezettségei miatt havonta a 
vesztesége több mint 200 millió Ft-tal nő, s a Datésznek 
legutóbb nem tudott 600 millió Ft áruelőlegre adott pénzzel 
elszámolni. Ebből a temérdek veszteségből a hírek szerint a 
Mórakert Szövetkezet taggyűlésen el kívánnak ismerni 1,6 
milliárdot, a tényleges 6 milliárd Ft, azaz másként fogalmazva 
6000 millió Ft-ból. Ez olyan töménytelen pénz, hogy legtöbbünk 
számára elképzelhetetlen, de azért csak képzeljünk magunk elé 
egy olyan rakás pénzt, mely csupa 10 ezer Ft-ból áll, és a rakás 
nagysága 545 kg tízezer Ft-os. Szép rakás, s ez a hiány nő 
havonta további 200 millió Ft-tal, s ebben nincsenek is benne a 
termelőknek is elvileg járó, de gyakorlatilag soha meg nem kapott 
késedelmi kamatok. A termelőknek is több mint 1,2 Milliárddal 
tartozó Mórakert jelenlegi késedelmi kamaton számolva évi 132 
milliót kellene csak a termelőknek fizetnie késedelmi kamat 
jogcímen. A termelő pedig örülne, ha az elhangzott ígéretek szerint 
2010. április 25-től megkezdődött volna a 2008-as és 2009-es 
bennmaradt pénzek kifizetése. Remélem, Ön már megkapta.
S akkor itt a legújabb mézesmadzag. Szállíts a PH Centrumnak, 
melyet igaz, hogy ugyanazok az emberek üzemeltetnek, akik a 
Mórakert jelenlegi helyzetéért s a bennmaradt pénzekért felelnek, 
de ez itt más lesz, itt mindenki megkapja a pénzét, meglátod. Az 
elején biztos. S a tagság tűri, nem mer szólni, mert mi lesz akkor. 
Mégis mi lenne, ha összefogva, közösen lépnének fel, ha nem a 
vezetőségre várva, de büntető feljelentést tennének a Mórakert 
vezetői ellen. Hűtlen kezelés, mérleghamisítás, s számtalan

Kérdéseire adott válaszaim a következőek:

Nyílt levél a Mórakert Szövetkezet vezetőinek

Nyílt válaszlevél Knipf Róbert úrnak

1. Mórahalom város Önkormányzata a Mórakert Szövet-
kezetnek 50 millió forint tagi kölcsönt nyújtott a nehéz 
helyzetére való tekintettel. További 200 millió forintért 
üzletrészt vásároltunk a Mórakert Szövetkezettől a PH 
Centrum Kft.-ben. Így több tucatnyi magántermelő mellett, 
akik most lettek üzletrész tulajdonosok, Mórahalom város 
Önkormányzata növelte tulajdonosi hányadát, figyelemmel 
arra, hogy a Kft-ben a város egyébként kezdettől fogva 
tulajdonos volt. A 200 millió forintért vásárolt üzletrész 
mögött, mintegy 800 millió forintos vagyoni fedezet áll. A PH 
Centrum Kft. önálló jogi személy, abban a Mórakert Szö-
vetkezetnek néhány %-os tulajdoni hányada van. A PH 
Centrum Kft. jövője teljesen független a Mórakert Szövet-
kezet jövőjétől.
Egyéb pénzbeli költségvetési támogatást az Önkormányzat a 
Mórakert Szövetkezetnek nem nyújtott. A tagi kölcsön 
biztosítása és az üzletrész vásárlása teljes mértékben a 
törvényeknek megfelelően történt.
8. Válaszom utolsó részében engedje meg, hogy visszau-
tasítsam azon javaslatát, amely a Mórakert Szövetkezet 
„bedöntésére” irányul. Nem támogatok semmilyen mani-
pulatív és mesterséges intézkedést, sem a vagyon 
kimentésére, sem a Mórakert Szövetkezet tevékenységének 
átmentésére. Ez ugyanis azt eredményezné, hogy a szállítók 
elveszítenék pénzüket, ezért mindenkinek, aki ezért tenni tud 

Ugyanezen információk alapján kérdezem, hogy mi az – így nekem is – az a kötelessége, hogy a Szövetkezetet 
igazság abban, hogy a bajok 2005-től kezdődtek, 2006-ban megmentse. Ehhez természetesen szükség van az állam 
300 milliós veszteség, 2007-ben már több mint 500 milliós támogatására is,
veszteséget toltak maguk előtt. Kérdezem, hogy ez a hiány a 
könyvelésből, mért nem derült ki. A hiány 2008 év végére 
elérte az 1,5 milliárdot, vagy a kettő milliárdot is állítólag, s 
azt egy év alatt azért elég nehéz összehozni.

1. A Mórakert Szövetkezet – a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő – éves beszámolókat készített, amelyeket minden 
esetben az előírt határidőig a Csongrád Megyei Cégbíróságon 
leadott, s amelyek ott meg is tekinthetőek.

a. A 2006. évben a Szövetkezet mérleg szerinti eredménye: 
47.559 eFt volt

b. A 2007. évben a Szövetkezet mérleg szerinti eredménye: 
5.640 eFt volt, azaz a Szövetkezet az éves beszámolók 
alapján nem termelt veszteséget. A 2008. évi éves 
beszámoló elkészítése jelenleg folyik.

2. A Mórakert Szövetkezet gazdálkodása teljesen nyomon 
követhető a mérleg soraiból, amelyből jól látható a kötele-
zettség-állomány növekedése.
3. A Mórakert Szövetkezet vezetői jelenleg is a Szövet-
kezetnél dolgoznak, azonban státuszukat jelentősen érintette 
a szervezeti átalakítás. A vezetők elleni büntetőeljárás indí-
tása jogalap hiányában fel sem merült.

Nógrádi Zoltán polgármester úr válaszából:

Knipf Róbert

Eddig az idézetek. Aki kíváncsi rá, az az eredeti cikkeket teljes 
terjedelemben megtekintheti a  
2009 májusi számában.

S elérkeztünk egy lényeges ponthoz, az állami támogatáshoz.
A megalakult új Fidesz-KDNP kormány konszolidációs program-
jaiban annyian bíznak és reménykednek, hogy az ország egy évi 
költségvetését is elkölthetnék, s akkor is lennének csalódott 
emberek. Én józanul gondolkodva eléggé kilátástalannak látom a 
Mórakert károsultjainak pénzéhez jutását. Ne legyen igazam, a 
termelők kapják meg a pénzüket, de csak gondolják végig, 
mennyi esély van rá akkor, amikor a devizahitelesek megsegítése 
több száz milliárdba kerülhet, a BKV konszolidálása 70 milliárd, s 
sorolhatnám a tételeket., akkor mennyi az esély, hogy ide pénz 
jut, kb. 7 milliárdra lenne szükség, a BKV egy tizedére. Ez érint 
2000 embert, a BKV 2 milliót, akkor Ön melyiknek ad több esélyt? 
Persze reménykedni a végtelenségig lehet.

www.homokigazda.com/archívum

„

„

„

„

A termelők egy része, aki csak az árakat nézi, s van is ideje tájékozódni, az 
talán meglepődve tapasztalja - habár nem hiszem -, hogy az árak nagyon 
sok terméknél tavalyhoz képest, sőt az idei év első negyedévéhez képest is 
lefelé mennek egy-egy gazdaboltban, holott a gyártók emeltek, az EURÓ/Ft 
árfolyam is kedvezőtlenül alakult, s mégis minden piaci törvényt meg-
hazudtolva az árak lefelé változnak. 

Árverseny minden áron, avagy a
Mórakertnek semmi sem drága

ÁRAINK AZ ÁRVERSENY JEGYÉBEN!

A Homoki Gazda újság megjelenése pillanatában 
100 Ft/db-bal olcsóbb, mint a Mórakert input anyag 
üzletágának hirdetésben megjelent árai.

Actara 0,25 13 500 Ft/db

Actara 40 g 2 300 Ft/db

Amistar 1/1 19 019 Ft/db

Amistar Top 1/1 14 800 Ft/db

Nemathorin 4/1 33 900 Ft/db

Melody Compact 6/1 37 580 Ft/db

Sencor 0,5 9 400 Ft/db

Baromfitrágya Italpollina 25/1 1 999 Ft/db

Marhatrágya Bio-Rex 25/1 1 999 Ft/db

Mórahalom
Tel.: (62) 580 318

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

http://www.kerteszekaruhaza.com/elerhetosegek
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/rovarolok/actara-25-wg.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/gombaolok/amistar.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/gombaolok/amistar-top.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/talajfertotlenitok/nemathorin-10-g.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/gombaolok/melody-compact-49-wg.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/gyomirtok/sencor-70-wg.html


2. oldal

®CORAGEN : új, egyedülállóan hatékony
rovarölő szer a burgonybogár ellen
Aklorantraniliprol ( , Rynaxypyr ) a DuPont új A tapasztalatok
rovarölőszer-molekulája, eddig ismeretlen hatásmóddal, 

Az európai kísérletek eredmé-amely a burgonyabogár ellen kiváló hatékonyságot mutat és 
nyei azt mutatják, hogy a esetében nincs keresztrezisztencia más rovarölő szerekkel.

®A termék teljesítményét egész Európában vizsgálták, ennek Coragen  már alacsony dózis-
részeként Közép-, és Kelet-Európában is. Ebben a térségben ban is kiválóan irtja a burgonya-
2004 és 2007 között a helyi burgonyatermesztési kutatóin- bogár lárváit és az imágókat is, 
tézetekkel közösen végeztek kísérleteket. A Coragen , a jó egészen a kezelést követő har-

®hatékonyság mellett nagyon kedvező toxikológiai tulajdonsá- madik hét végéig. A Coragen  
gokkal is rendelkezik, minimális hatással a nem célszerveze- már 50 ml/ha adagban haté-
tekre. Mindezek olyan új burgonyabogár elleni eszközt adnak konyabb, mint a piretroidok és 
a termelők kezébe, ami tökéletesen illeszthető az integrált ter- legalább olyan jó eredményt ad, 
mesztésbe és a reszisztencia kialakulását megelőző straté- mint a neonikotinoid szten-
giák, növényvédelmi megoldások közé. derdek. A magasabb, 60 ml/ha 

®adagú Coragen  három hétnél 
is hosszabban fejti ki hatását, Nevezéktan
ami valóban egyedülálló. A ke-
zeletlen területeken a burgonya Klorantraniliprol a molekula közönséges neve az ISO 
ennyi idő alatt gyakorlatilag szabályai szerint, a DPX-E2Y45 a termék kísérleti kódja – ez 
teljesen elvesztette a lombját.használatos világszerte a molekula, illetve a termék 

azonosítására. Rynaxypyr  a molekula DuPont által regisztrált 
®és védett márkaneve. Coragen , a termék neve, amely 

A rezisztencia ellenMagyarországon forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyt kapott, ugyancsak a DuPont által regisztrált és ®A Coragen  új hatásmóddal rendelkezik, így hatékony a már védett márkanév.

más molekulákkal szemben ellenálló burgonyabogárnépesség A burgonyabogár ellen a Rynaxypyr  20%-os (200 gramm/liter) 
ellen is. Ezért a széles körben elterjedt rezisztenciafolya-

szuszpenzió koncentrátum formája, a Coragen  mutat jó sta- ®matokban a Coragen -t rezisztenciatörő eszköznek is tekint-bilitást a permetlében és alkalmas tankkeverék készítésére a 
hetjük. Éppen ezért ezt a terméket a permetezésekben szer-gyakorlatban gyakran használt más, hagyományos, a burgo-
rotációban kell majd használni, eltérő hatásmódú készítmé-nya védelmére alkalmazott szerekkel.
nyekkel váltogatva.

A Coragen  röviden Bassi A., Molnár I.,
Zielinski D., Savulescu I.,Európában, Magyarországon a Coragen  javasolt dózisa bur-
Shulgan V., Denic I.,gonyában 50-60 ml/ha (ez 10-12 gramm hatóanyag hek-
Allin J. és Rison J.L.táronként). Jellemzője az alacsony toxicitás, a megbízható 
(Du Pont Mezőgazdasági termékek)teljesítmény és a biztonságos használat a kultúrnövény szem-

pontjából. A legjobb lombvédelem érdekében a tojáskelés 
idején vagy a kártétel kezdeti tüneteinek megjelenésekor kell 
használni.
Az említett alacsony toxicitása a hasznos élő szervezetekre 
és például a méhekre nagyban megkülönbözteti a Coragen -t ®CORAGEN : új, egyedülállóan hatékony rovarölő szer a burgonybogár ellen 
a legtöbb piretroid és neonikotinoid rovarölő szertől, A DuPont készítmények felhasználása előtt olvassa el és kövesse a 
alkalmazása ezért is könnyebb és biztonságosabb. A termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!

®   az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneveCoragen  használata után a gumókban nincs szermaradék a 
™  az E. I. du Pont de Nembetakarítás idején, ezért mondhatjuk, hogy nem jelent 

veszélyt a fogyasztókra sem.

®Coragen ®

®

®

®

®

®

®

®

®

Már kapható és, ha kérdése van a termékkel kapcsolatosan 
hívja a 30 9 996 108 telefonszámon Hőgye Szabolcs Területi 
képviselőt.

Coragen (50 ml/ha)
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Coragen hatása L. decemlineata imágók ellen - 4 kísérlet átlaga,
Lengyelország (2007)

2-3 nappal 7 nappal 14-15 nappal 21 nappal

Coragen (60-62,5 ml/ha) tiametoxam (20 g/ha a.i.)

Coragen hatása L. decemlineata lárvák ellen - 19 kísérlet átlaga,
Lengyelország (2004-07)
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a kezelés után

Coragen (50 ml/ha)

Coragen (60-62,5 ml/ha)

Neonikotinoid (enge-
délyezett dózis)

21 nappal a permetezés után

Kezeletlen Coragen   50 ml/ha®

Nemacur CS a jövő
fonálféreg irtója
A homoki területek egyik kertészeti termesztésre meghatározó károsítója a különböző 
cisztaképző fonálféreg fajok. Hatásukra a kultúrnövény gyengén fejlődik, vagy akár teljesen 
be is fejezheti növekedését, fejlődését. A problémát fokozza, hogy ellenük vegyszeresen 
egyre kevesebb kultúrában, egyre drágábban lehet védekezni. Környékünk meghatározó 
növényei közül a sárgarépában, petrezselyemben, zellerben pedig engedéllyel rendelkező 
speciális fonálféreg ölő szer pedig nincs is. A termelők ugyan rendszeresen használják a 
Nematorint, de hivatalos engedélye ennek a szernek sincs ezen kultúrákban.
A Makhteshim Agan növényvédő szer gyártó ezen problémákat felismerve, pénz áldozva 
hivatalos engedélyeztetést indított a gyökérzöldségekben a Nemacur CS folyékony 
fonálféreg ölő szerrel 2008 és 2009-es évben Mórahalmon. A vizsgálatokat a Csongrád 
megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 
munkatársai végezték. Az eredmények igen biztatóak, s amennyiben az engedély kiadása 
is gördülékenyen halad, úgy még az idei évben is lehet engedélye ezen szernek.
Előnyei a meglévőkkel szemben: a tervek szerint lesz engedélye gyökérzöldségekben is. 
Dózisa 30 liter/ha. S nagy előnye, hogy vetés után mikro szórókkal is kijuttatható, azaz 
sokkal kevesebb gonddal, egyenletesebb kijuttatás valósítható meg. A fonálférgeken kívül 
egyéb talajlakók elleni hatása is van, tehát a drótférgek és cserebogár pajorok ellen nem 
kell külön védekezni. Májusi vetés esetén a mocskos pajorok elleni hatása is kielégítő. 
Gyártó, forgalmazó és felhasználó egyaránt várja a Nemacur CS mielőbbi hivatalos 
engedélyét.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök 

http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/rovarolok/coragen-20-sc.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/rovarolok/coragen-20-sc.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/rovarolok/coragen-20-sc.html


Egyedülálló hatékonyság
a peronoszpórafélék ellen
Felszívódó és kontakt hatóanyagok
kombinációi
Két órán belüli esőállóság
Hosszú hatástartam

Védelem burgonyában, zöldségfélékben és szőlőben!

®A megújult formulációjú Acrobat mankocebet (Acrobat MZ WG)
®MZ WG és a Forum  R ki- és rézoxikloridot (Forum R) tar-

emelkedő hatékonyságú, kombi- talmaznak.
nált hatóanyagú peronoszpóra-
ölő készítmények. A megújult formulációjú Acrobat

MZ WG a peronoszpórafélék
Mind a két szer egy felszívó és egy (ide tartozik a burgonya- és pa-
kontakt hatóanyag kombinációja. radicsomvész is) mellett kiváló
Felszívódó hatóanyaguk a dime- hatású a zöldségfélék alternáriás
tomorf, amely a sejtfalképződést megbetegedései ellen is, míg a
gátolva a peronoszpórafélék el- Forum R a baktériumos betegsé-
halását okozza. A dimetomorf gek fellépését gátolja és erősíti a
felszívódása gyors, hatástarta- kezelt növények bőrszövetét.
ma hosszú a növényben a táp-
anyagárammal szisztémikusan Mindkét készítmény hatékony a
terjed. A gomba életciklusát más specifikus készítményekre
több helyen is gátolja. A felszí- kevésbé érzékeny peronoszpó-
vódó hatóanyag mellett kontakt ravonalak ellen is.

Polyram DF

A burgonya nagy értékű kultúra, Védelem rovarkártevők ellen

termesztése nagy szakmai tu- A burgonya legfontosabb kár-

dást, magas színvonalú techno- tevője a burgonyabogár. Mind a

lógiát, komoly növényvédelmet lárvák, mind az imágók kártétele

igényel. jelentős. Mivel a burgonyabogár

érzékenysége a hosszú időn ke-

Védelem a gombabetegségek resztül használt hatóanyagcso-

ellen portokkal szemben lecsökken,
®A kontakt Polyram  DF-et a ezért javasoljuk a különböző ha-

burgonya fejlődésének kez- tásmódú készítmények váltakozó

deti szakaszában, egészen a alkalmazását. A BASF ajánlatában

sorzáródásig, majd a virágzást két teljesen eltérő hatásmechaniz-

követően érdemes alkalmaz- musú készítmény is szerepel.
®ni. A Polyram DF hatóanyaga, a Az Alverde  egy teljesen új ha-

metiram számos betegség ellen tásmechanizmusú, új hatóanyag-

hatásos. csoportba tartozó rovarölő készít-

A burgonyára a sorok zá- mény. Hatóanyaga, a metaflumizon

ródásától egészen a virágzás gyomor- és érintőméreg, az ideg-

végéig a burgonyavész jelenti ingerület vezetését blokkolja. Az

a legnagyobb veszélyt. Ebben Alverde hatására 4 órán belül leáll

az időszakban nagy jelentősége a burgonyabogár táplálkozása,

van annak, hogy felszívódó és majd a rovar 12 órán belül lebénul

kontakt hatóanyagok kombi- és elpusztul. A készítmény a fiatal

nációjával védjük az állományt. lárvákat és az imágókat egyaránt

A BASF ajánlatában két kom- nagy hatékonysággal pusztítja.

binált hatásmechanizmusú A metaflumizon és más rovarölő

készítmény, a megújult for- hatóanyagok közötti kereszttole-
®mulációjú Acrobat  MZ WG rancia nem ismert. A készítmény

(dimetomorf és mankoceb) és hatásfokát a magas hőmérséklet
®a Forum  R (dimetomorf és réz) sem csökkenti, esőállósága igen

is szerepel. Az Acrobat MZ WG jó. Az Alverde alkalmazása nem

egyidejűleg védelmet nyújt az jelent veszélyt a hasznos ízeltlá-

alternáriás betegség ellen is, míg búakra.

a Forum R a baktériumos beteg- Najat Attila
ségek fellépését gátolja. Kultúra felelős

KIEHL PROFESZIONÁLIS TISZTÍTÁS TECHNIKA

természetes és mű kövek impregnálása

fa konzerválás (belső terek)

felület kezelés (pvc-linóleum)

szaniter higiénia

napi takarítás

Kínáljuk: komplett takarítás technológiai terv elkészítését, 
helyszíni felmérést szaktanácsadást, projektek szakmai 
vezetését.

A   S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.   a KIEHL cég hivatalos képviselete.

Kérje ingyenes termék bemutatónkat a 06/20-421-44-72 telefon számon.

S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.
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A világ nagyobbik részén már forgalomban lévő olyan tápanyag, ezért sikeresen a következő összetételeket állította elő:
melynek gombák elleni markáns növényvédelmi hatása is van, - Fosfitex 0-30-20 ahol a foszfor 30% P O -nek megfelelő  fosfit 2 5

élelmezés egészségügyi korlátozás nélkül. Hatalmas lehetőséget foszfor, és 20% K O2

biztosítva az összes kis kultúrában, melyben a növényvédő szerek - Fosfitex-Ca  0-14-0+ 7%Ca ahol a foszfor 14% P O  fosfit 2 5

engedélyeztetési nehézségei miatt (nem gazdaságos a meg- foszfor és 7% kalcium, CaO-ban kifejezve.
térülés), gyakorlatilag egyetlen gyártó sem engedélyeztet újabb - Fosfitex-Ca/B 0-14-0+7%Ca+0,34% B ahol a foszfor 14% P O  2 5

növényvédő szereket, a régieket meg lassan kivonják. fosfit foszfor és a 7% kalcium mellé, még sikerült 0,34% Bórt is 
Környezetbarát műtrágya mely komplex megoldást jelent a táp- bevinni.
anyag-utánpótlásban és egyben növényvédelmi megoldás is. - Fosfitex-Zn/Mn 6-15-0+5%Zn+3%Mn ahol a 6% nitrogén 
A speciális fosfit forma - melynek alapja a 3 vegyértékű foszfor -, (karbamid nitrogén)  mellett foszforból 15% P O  fosfit foszfor, a növényeinknek. Nem keverhető nagyon lúgos vagy réztartalmú 2 5

gyorsan felszívódik és a növény hajtás-csúcsába, gyökerébe és a 5% cink és 3% mangánt sikerült egy összetételen belülre vegyületekkel. Célszerű keverési próbát végezni.
termésbe is szállítódik, nem lokalizálódik, hanem a növényben összehozni.
kering, s így a teljes növényben kifejti jótékony hatását, mindaddig - Fosfitex-Mg 0-40-0+10%Mg ahol a foszfor 40% P O  fosfit Fosfitex Ca/B 0-14-0 + 7% CaO + 0,34% B2 5

amíg a foszfor a növénybe be nem épül és tápanyagként nem foszfor mellett 10% magnézium is megtalálható MgO-ban Javasolt a használata kalciumigényes kultúrákban a terméskötödés 
hasznosul. kifejezve. és magképződés időszakában, valamint a bór hiány kialakulásának 
A fosfit speciális hatására a növényekben természetes védekező - Fosfitex-Cu  0-12-12-+1%Cu ahol a foszfor 12% P O  fosfit megakadályozására. A kalcium és a bór egymás felvételét aka-2 5

mechanizmus indul el, melynek során fitoalexinek termelődnek, foszfor mellett 12% kálium, K O-ban kifejezve és 1% réz dályozzák, ezért külön jelentősége van, hogy ebben a Fosfitex 2

mely vegyületekkel a növények, a gombák támadásai ellen véde- található meg. formában a két elem együtt található meg a felvétel akadályozása 
keznek. A peronoszpóra, a pseudoperonospora, phytium, phytoph- nélkül. Nem vegyíthető nagyon lúgos vagy réztartalmú vegyü-
tora, bremia, alternaria, fusarium, rhizoctonia, sclerotinia és botrytis FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT letekkel!

ofajok ellen hatásos védekező reakciót vált ki a növényekből. A világ Talajon keresztül bármikor kijuttatható, lombtrágyaként 25 C alatt 
más részein több 100 ezer ha-on használják. száraz növényállományra juttassuk ki. Fosfitex Zn/Mn 6-15-0 + 5% Zn + 3% Mn
A fosfit hatóanyagnak köszönhetően mind talajon keresztül, mind Javasolt felhasználása cinkhiány és mangánhiány tüneteinek 
lombtrágyakénti alkalmazás esetén gyorsan bejut a növénybe, s Fosfitex 0-30-20 együttes kezelésére, gyökerét vesztett állomány gyökere-
onnan annak minden részébe. Ezzel azonnal beindítja a fito- Tilos a Fosfitex keverése lúgos vagy szulfát tartalmú termékekkel, sedésének serkentésére lombon és talajon keresztül egyaránt. 
alexinek gyors termelődését és a növényi immunrendszert valamint ásványi olajat tartalmazó növényvédő szerekkel, a legtöbb Nagy zöldtömeget és lédús termést hozó növényeknél, valamint 
aktivizálja. A Fosfitex összetétele a növények fejlődését minden növényvédő szerrel s műtrágyával keverhető, de célszerű keverési talajlevegőtlenségre hajlamos területen fokozott pótlása szük-
fejlődési szakaszában segíti. Fokozza a keményítők, cukrok, zsírok próbát végezni. séges. Nem keverhető lúgos illetve réz tartalmú vegyületekkel. 
szállítását a termés felé, s ezzel biztosítja a magasabb beltartalmi 
értéket, ízletesebb termést, jobb tárolhatóságot, hosszabb pulton Fosfitex-Mg 0-40-0 + 10% Mg Fosfitex Cu 0-12-12 + 1% Cu
tarthatóságot eredményez. Javasolt felhasználása magnéziumhiány tüneteinek kezelésére, Javasolt felhasználása rézhiány tüneteinek kezelésére lombon és 

lombon és talajon keresztül egyaránt a fosfit jótékony hatásával talajon keresztül egyaránt. Nagy zöldtömeget és lédús termést 
ÖSSZETÉTEL együtt, nagy zöldtömeget és lédús termést hozó növényeknél. hozó növényeknél, gabonaféléknél valamint szervesanyagban 
A foszfort a speciális fosfit formában, azaz 3 vegyértékű Nem keverhető lúgos illetve réz tartalmú vegyületekkel. gazdag talajokon fokozott pótlása szükséges. Nem keverhető 
foszforban tartalmazza. A növények különböző igényei, vagy a lúgos illetve ásványi olaj tartalmú vegyületekkel.
különböző életszakaszban fellépő változó igény miatt a gyártó a Fosfitex-Ca 0-14-0 + 7% Ca
fosfit hatóanyag jótékony hatásának megtartása mellett, az Javasolt a felhasználása kalcium igényes kultúrákban és savanyú Knipf Róbert
egyéb speciális tápanyag igény kielégítésére is törekedett, s talajokon. A fosfit védőhatását kihasználva juttatunk kalciumot 

Fosfitex tápoldat család, markáns 
növényvédelmi hatással
Vízzel telített talajokban újragyökeresedés serkentő hatás

Fosfitex 0-30-20

Növény Javasolt adag Lombtrágyázásnál javasolt 
vízmennyiség

Ismétlések

Saláta, jégsaláta, kínai kel 2 l/ha 400-600 liter 10-14 nap

Uborka 3-4 l/ha 400-600 liter 14 nap

Paprika 2-3 l/ha 500-900 liter 14 nap

Paradicsom 2-3 l/ha 400-1000 liter 4-5 alkalommal

Görögdinnye, sárgadinnye 1-1,5 l/ha 400-600 liter 4-6 alkalommal Max. 0,3 %

Hagyma,fokhagyma 2,5-3 l/ha 400-600 liter 3-4 alkalommal

Burgonya 2,5-3 l/ha 500-900 liter 3-5 alkalommal

Káposztafélék 2-3 l/ha 500-600 liter 4 alkalommal 7-10 naponként

Szamóca talajon talajon 10-15 l/ha
lombon 2-3 l/ha

400-600 liter 1 alkalommal
2-3 alkalommal

Szőlő 2-3 l/ha 400-1000 liter virágzástól havonta 1 szer

Bogyós gyümölcsűek 3-4 l/ha 400-800 liter virágzástól havonta 1 szer

Faiskola 2-3 l/ha  2havonta 1 szer talajon 6-8 ml/m

Fosfitex-Mg 0-40-0 + 10% Mg

Növény Javasolt adag Lombtrágyázásnál javasolt 
vízmennyiség

Ismétlések

Saláta, jégsaláta, kínai kel 3,0-3,5 l/ha 400-600 liter 7-14 nap 2-3 alkalommal

Uborka 3-4 l/ha 400-600 liter 7-14 nap

Paprika 3-3,5 l/ha 500-900 liter 7-14 nap

Paradicsom 3-3,5 l/ha 400-1000 liter 7-14 nap 4-5 alkalommal

Görögdinnye, sárgadinnye 2-2,5 l/ha 400-600 liter 4-6 alkalommal Max. 0,3 %

Gyökérzöldségek 3,5-4,0 l/ha 400-600 liter 14-20 naponként

Burgonya a növekedés kezdetétől 3,0-3,5 l/ha 500-900 liter 14-20 naponta 3-5 alkalommal

Káposztafélék 2-3 l/ha 500-600 liter 7-10 naponként 4 alkalommal

Lomb és tűlevelű díszfák lombon 4l/ha
talajon 5-20 l/ha

800-1000 liter szükség szerint ismételve
3-4 alkalommal

Szamóca  lombon 2-3 l/ha
talajon 10-15 l/ha

400-600 liter 2-3 alkalommal

Szőlő lombon 2,5-3 l/ha
talajon 7 l/ha

400-1000 liter virágzástól
havonta 1 szer

Bogyós gyümölcsűek 3-4 l/ha 400-800 liter virágzástól havonta 1 szer

Almafélék 2,5-3,5 l/ha 800-1000 liter havonta

Őszibarack,
cseresznye, meggy

lombon 3-3,5 l/ha
talajon 5-20 l/ha

800-1000 liter hajtásnövekedés kezdetétől
3-5 alkalommal

Fosfitex-Ca 0-14-0 + 7% Ca
Fosfitex Ca/B 0-14-0 + 7% CaO + 0,34% B

Növény Javasolt adag Lombtrágyázásnál 
javasolt vízmennyiség

Ismétlések

Saláta, jégsaláta, kínai kel 3-3,5 l/ha 400-600 liter 7-14 nap

Uborka 3-4 l/ha 400-600 liter 7-14 nap

Paprika 3-3,5 l/ha 500-900 liter 7-14 nap

Paradicsom 3-3,5 l/ha 500-900 liter 7-14 nap  4-5 alkalommal

Görögdinnye, sárgadinnye 2-2,5 l/ha 400-600 liter 4-6 alkalommal Max. 0,3 %

Gyökérzöldségek 3,5-4,0 l/ha 400-600 liter 14-20 naponként

Burgonya a növekedés kezdetétől 3,0-3,5 l/ha 500-900 liter 14-20 naponta 3-5 alkalommal

Káposztafélék 2-3 l/ha 500-600 liter 7-10 naponként 4 alkalommal

Szamóca  lombon 2-3 l/ha
talajon 10-15 l/ha

400-600 liter 2-3 alkalommal

Szőlő lombon 2-3 l/ha
talajon 7 l/ha

400-1000 liter virágzástól havonta 1 szer

Bogyós gyümölcsűek 3-4 l/ha 400-800 liter virágzástól havonta 1 szer

Almafélék 2,5-3,5 l/ha 800-1000 liter virágzás végétől dió nagyságig 3-4 alkalommal

Fosfitex Zn/Mn 6-15-0 + 5% Zn + 3% Mn
Fosfitex Cu 0-12-12 + 1% Cu

Növény Javasolt
adag

Lombtrágyázásnál javasolt 
vízmennyiség

Ismétlések

Saláta, jégsaláta, kínai kel 1,5-3,5 l/ha 400-600 liter 7-14 nap 2-3 alkalommal

Kukorica, csemegekukorica 2,5-3,5 l/ha 400 liter 1-2 alkalommal

Uborka 3-4 l/ha 400-600 liter 7-14 nap

Paprika 3-3,5 l/ha 500-900 liter 7-14 nap

Paradicsom 3-3,5 l/ha 400-1000 liter 7-14 nap  4-5 alkalommal

Görögdinnye, sárgadinnye 2-2,5 l/ha 400-600 liter 4-6 alkalommal Max. 0,3 %

Gyökérzöldségek 3,5-4,0 l/ha 400-600 liter 14-20 naponként

Burgonya a növekedés kezdetétől 3,0-3,5 l/ha 500-900 liter 14-20 naponta 3-5 alkalommal

Káposztafélék 2-3 l/ha 500-600 liter 7-10 naponként 4 alkalommal

Lomb és tűlevelű díszfák lombon 4l/ha
talajon 5-20 l/ha

800-1000 liter rügypattanást megelőzően szükség szerint 
ismételve

Szamóca  lombon 2-3 l/ha
talajon 10-15 l/ha

400-600 liter 2-3 alkalommal

Szőlő lombon 2,5-3 l/ha
talajon 7 l/ha

400-1000 liter virágzástól
havonta 1 szer

Bogyós gyümölcsűek 3-4 l/ha 400-800 liter virágzástól havonta 1 szer

Almafélék 2,5-3,5 l/ha 800-1000 liter rügypattanás előtt, majd havonta

Őszibarack, cse-resznye, meggy lombon 3-3,5 l/ha
talajon 5-20 l/ha

800-1000 liter hajtásnövekedés kez-detétől 
alkalommal

3-5 
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Infinito: új és hatékony megoldás a zöldségtermesztésben
Napjaink zöldségtermesztésének és zöldségfogyasztásának A fentebb említett követelményeknek az Infinito olyan szinten mélyebb szöveteibe magával vive az oldott állapotú fluopikolidot. 
egyik fontos jellemzője, hogy egész évben, óriási választékban felel meg, ami kiemeli a többi megoldás közül! Az Infinito hosszú A hatóanyagok között fennálló szinergizmust az is erősíti, hogy a 
áll rendelkezésre a friss zöldség. Bár a téli időszak termékeinek évek kutatásának, valamint a kutatók és a gyakorlati szakem- propamokarb megduplázza a szövetekbe áramló fluopikolid 
íze nem mindig éri el a nyári szezon zöldségeinek színvonalát, berek együttműködésének az eredménye. mennyiségét. A fluopikolid nagyobbik része a növény felszínén 
de küllemre ugyanolyan tetszetősek és kívánatosak, mint nyári Az Infinito a régóta nagyszerű propamokarb és a vadonatúj marad, és egy védőpajzsot képez. Ez a tartalék hatóanyag a 
testvéreik. fluopikolid hatóanyagok kombinációja – utóbbi a Bayer következő néhány hétben folyamatosan a levelekbe és a szárba 
A választék növekedésével egy időben a vásárlási szokások is CropScience kutatás-fejlesztésének legújabb terméke. vándorol. A fluopikolid előnye és fontos tulajdonsága a hosszan 
változtak – a fogyasztók igényesebb lettek, csak a kifogástalan tartó aktivitás, amit számos laboratóriumi és szabadföldi kísérlet 
árut fogadják el. Az acilpikolidok csoportjába tartozó fluopikolid, vadonatúj és is bizonyít. Ennek oka, hogy a növény a hatóanyagot alig bontja 
A fogyasztási és vásárlási szokásokhoz igazodik a zöldség- egyedi hatásmódot hoz a peronoszpóra betegségek kezelésére. le, így az a növények farészébe (xylem) kerülve felfelé halad és 
termesztő, aki tudja, hogy csak az egészséges, kifogástalan A gomba micéliumában, vagy zoospóráiban a spektrin mint egy a tápanyagáramlással újra eloszlik a növény felsőbb részeiben. 
minőségű áruval kerülhet be és maradhat meg a piacon. Ezért a fehérje háló formálódik a sejtmembránon. Mivel a molekula nem mozog a háncsrészben (phloem), nincs 
termelés fontos része lett az egészséges növényállomány, Ez a háló a membránhoz kötődik, amit erősít és szilárdít. kiáramlás az adott levélből az alsóbb levelek irányába, ezért a 
hiszen az ad tetszetős és jóízű termést. Ugyanakkor ez a háló kapcsolja a sejthez a sejtvázat, a levél szöveti állományában fejti ki kuratív és antisporulációs 
Egy-két évtized alatt szinte teljesen átalakult a zöldségter- citoszkeletont. A sejtbe kerülő fluopikolid a spektrin fehérjében hatását.
mesztés technológiája, annak minden egyes eleme - a gépészet, egy visszafordíthatatlan változást indít el. A fehérje háló gyors  
az öntözéstechnika, a vetőmag kínálat, a növénytáplálás és a ütemben darabokra szakad, a membrán elgyengül, a sejtváz Intenzív ökológiai tanulmányok bizonyították, hogy az Infinito a 
növényvédelem. Előtérbe került a biztonság, ami már nem csak elveszíti stabilitását és elválik a sejthártyától. Már néhány fogyasztók és a környezet szempontjából is az egyik legjobb 
a megfelelő mennyiségű és minőségű termésbiztonságot, perccel a kijuttatás után hat a fluopikolid a gomba életciklusának megoldás, emellett tökéletesen illeszthető a különböző integrált 
hanem az élelmiszer biztonságot is jelenti. Az újonnan kifej- egyes szakaszaira: a zoospórák kiáramlására és mozgé- növényvédelmi rendszerekhez.
lesztett növényvédő szereknek ezen a téren sokkal szigorúbb konyságára, a ciszták csírázására, a micélium növekedésére Az Infinito biztonságot és védelmet biztosít minden résztvevő-
előírásoknak kell megfelelnie, mint néhány évvel ezelőtt, valamint a sporulációra. A fluopikolid zoospórák mozgékony- nek.
miközben a hatékonyságban sem lehet visszalépés. A cél, hogy ságára kifejtett hatása különösen a meglepő és egyedi. - A termelőnek: mert számíthat az egészséges és jó minőségű 
magas szintű védelmet biztosítsunk az egész növény számára a Mikroszkóp alatt is egyszerűen megfigyelhető a gyors hatás. zöldségekre.
fejlődés kezdetétől, mert a peronoszpóra fertőzés nem csak a Néhány perccel a hatóanyag kijuttatása után a zoospórák Számos mértékadó vizsgálat bizonyítja, hogy az Infinito 
leveleket támadja meg, hanem a termést is. Olyan növényvédő először megállnak, majd duzzadni kezdenek, és perceken belül megóvja a zöldségek ízét, színét  és egyéb minőségi 
szerre van szükség, ami megbízható és nagy hatékonysággal szétrobbannak. 12 perc múlva egyetlen ép zoospóra sem marad. paramétereit.
rendelkezik, könnyen és rugalmasan alkalmazható, környezet- - Az élelmiszeriparnak: mert megbízható minőséget biztosít a 
barát és olyan egészséges termést biztosít, ami a nemzetközi A másik hatóanyagnak, a jól ismert propamokarbnak köszön- kereskedőknek és feldolgozóknak.
piacon is versenyképes. Az új hatóanyagok és készítmények hetően még teljesebbé válik az Infinito hatása. A propamo- A zöldség termékek megfelelnek a globálisan összehangolt 
iránt tehát továbbra is nagy az igény a zöldségtermesztők karbnak köszönhetően az Infinito beépített antirezisztencia szermaradék értékeknek, a termés könnyedén piacra kerülhet 
részéről, miközben a gyártóknak nagyobb elvárásoknak kell mechanizmussal rendelkezik, mivel a propamokarb a fluo- bárhol a világon.
megfelelni az engedélyeztetés és az élelmiszer biztonság pikolidtól eltérő hatásmechanizmussal, immár több mint húsz - A kiskereskedőknek: mert a piac elvárásainak megfelelő, 
oldaláról. Ezzel egy időben a növényvédelem területén a beteg- éve hatékonyság csökkenés nélkül működik a peronoszpóra kiváló és megbízható minőségű terméket vihetnek a piacra.
ségek rezisztensé válása vezeti a hagyományos növényvédő félék ellen. - A fogyasztóknak: mert valóban az elvárt minőséget kapják.
szerekkel szembeni reklamációk listáját. A rezisztenciára való 
hajlam különösen igaz a moszatgombákhoz tartozó peronosz- Kijuttatás után az Infinito hatóanyagai erősen kötődnek a Lovász Csaba
póra félékre. kutikulához. A propamokarb gyorsan áramlik a levelek és a szár Bayer CropScience
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„Májusi eső aranyat ér!”- akkor lehet,
hogy néhol már kialakult az aranymérgezés
… A hatékonyság növelésének lehetőségei a talaj – növény kapcsolat vonatkozásában – 3. rész.

Életünket nagyos sokszor befolyásolják mondásaink. Ilyen még pl. Ha visszaemlékeznek 2005-re, amikor ahogy az előbb említettem 
a „Segíts magadon, és majd az isten is megsegít.”, amit inkább közel 500 mm csapadék hullott vegetációban, nem győztek 
úgy kellene kibővíteni, hogy „Segíts magadon, mert az isten se permetezni különböző felszívódó, lokálszisztémikus, stb. varázs-
segít meg, majd csak utána!”. Vagy, „Járt utat a járatlanért el ne szavakkal ékesített, 10-20-30 nap hatástartamot ígérő, mindent 
hagyj!” – viszont akkor sohasem keveredünk ki ebből a gazdasági tudó, addig (de csak eddig) „csodaszerekkel”, de mindhiába.
helyzetből. Így korlátozzuk magunkat, hogy az újat, az ötletet A 10-20-30 napból csak az első számot tudták, mert aki akkor
kipróbáljuk, és ha működik, befogadjuk. Ötlet nélkül marad a nem permetezte pl. a paradicsomot három (3) naponta hagyo-
kínlódás, a csodavárás, vagyis, ha azt várjuk, hogy majd helyet- mányos észjárással, az keresztet vethetett rá. Ha csak, nem 
tünk megoldja valaki a problémáinkat. Szerintem nem fogja. használt mellé rezet!
Úgyhogy gondolkozzunk – együtt!

Ha már ilyenek a viszonyok (és meleg  is), kénytelenek vissza-
Most megint sok az eső, mint 1998-ban, vagy 2005-ben, amikor nyúlni a csodaváró állapotból a régi, de ettől függetlenül, amíg világ 
csak vegetációban, itt a környékünkön közel 500 mm csapadék a világ, a minden körülmények között hatékony elemi, azaz 
hullott, és viszonylag hideg volt. Ilyen években - furcsamód - nem környezet-azonos hatóanyagú réz és kén készítményekhez. Ekkor 
olyan érdekes a globális felmelegedésről elmélkedni. célszerű az olyanokat használni, melyek fizikai tulajdonságuk miatt 

(átlagos szilárd frakció 200 nanométer) a kipermetezés után a 
Akkor számoljunk! Tudom, hogy van párolgás is – de! Egy mm levegő széndioxidjával rendkívül gyors reakcióba lépve passziváló-

3 csapadék hektáronként 10 m (10 tonna) vizet jelent, 100 x 100 dik. Így semmilyen fenológiai fázisban nem perzseli a növényün-
méteren (1 ha). 500 mm ezek szerint 5000 (ötezer) tonnát. Ha 5 – Nincsenek! Ilyen helyeken az Amalgerol „testvérét” a ket, csak védi a baktérium és gomba kártevők fertőzésétől. Nem 
aranykoronás homokon, két növénnyel számolva egy évben Güllemaxot használják. Mint a következő hazai helyszínen: okoz hajtástörpülést. Nem okoz bőrszövet vastagítást, amire a 
(hajtatásban) elő tudunk állítani (mert tudunk!) 250 tonna nedves közhiedelemmel ellentétben, nincs is szükség, hisz a kórokozók 
termést (szárrészekkel még nem számolok), és ennek csak 80 %- !, melyre hivatkozásra kattintva az újság internetes nem átrágással jutnak be a növénybe, hanem a elsősorban rovar, 
nyi nedvesség tartalmat veszünk, az a nedvesség tartalom 200 oldalán, vagy a következő helyen ( vagy por/jég okozta sebzéseken. Ezeket a sebzéseket csak akkor 
tonna vizet jelent. Ez a szám a 25-öd része azaz csak 4 %-a az ) azonnal Ön is meg tud nézni, hallgatni. Az lehet jól védeni, hogy minél hamarabb begyógyuljon a növény, ha 
előzőnek. Ha meg tudjuk őrizni, nem elvezetni az árkokban, ilyen helyről kikerülő trágya nem szennyezi a környezetet az előbb ekkora a szemcseméret (200 nm).  Nem ülepszik. Nem fest kékre 
hanem lefelé vezetni a földbe, akkor lesz később is, amikor nem felsorolt anyagokkal. Nem zavarja a növényt és a gazda környe- - mert elég, ha egészséges a növény. 
esik – mint tavaly. Akkor fel lehet itt nevelni ennyi növényt. Van zetét.
hozzá elég eső. - A következő képeket tavalyi és idei búzaföldeket A réz tartalmú permetszerek közül csak a bordói levek tartal-
látnak a környékünkből. Az ilyen trágyával és a szármaradványok megőrzésével jó víz- maznak a réz mellett még a sejtfalak szilárdítását is elősegítő, 

elvezetővé és víztartóvá válik a talaj és a terület. A jó víz- lombtrágya szintű mennyiségben meszet (Ca). A kén tartalmú 
gazdálkodású talajokon feltáródnak a kiadott tápanyagok és az változat természetesen ezt a harmadik tápelemet is. A kén köztu-
optimális nedvességtartalom mellet feltáródnak a szerves dottan igen hatékony a lisztharmat-félékre, de a levéltetvekre, 
anyagokból is a tápelemek. Ehhez ennyi csapadéktól függetlenül atkákra, az üvegházi molytetűre, és még számos rovarfajra is, 
is kellhet a segítség, hisz' hajnalonta többször is köd van, ami így vírusátvitel gátló hatást is kapunk velük. A réz a liszthar-
nagy segítség a kórokozóknak, és ha jól fülelnek, a kártevőknek is. maton kívül az összes gombafaj mellett szerencsére az egyetlen 
Igen, élő és üde ma a határ ennyi csapadék mellett. hatékony lehetőség ma már a baktériumos betegségek ellen. 

Ezek használatával nem eszünk antibiotikumot feleslegesen. 
Ezek a kórokozók, kártevők elsősorban a fakó, vagyis a valamilyen Ezek a hatóanyagok bármilyen hihetetlen, nem terhelik a környe-
oknál, pl. nem az adott növény igényének megfelelő tápanyag zetet, hiszen természet azonosak. Nem veszi fel a szervezetünk, 
ellátású növényeket támadják meg. A szerves trágyázással nem a réz a talajban pedig erősen lekötődik, ezért rézzel nem lehet 
feltétlenül juttatjuk hozzá növényeinket az összes neki szükséges túlterhelni a permetezések során a talajt, így nem bántja az ott 
mikro-tápelemhez, hogy az immunrendszerüket, az önvédekező lakó, növényeink életének elengedhetetlen segítőit a hasznos 
képességüket is fel tudjuk használni az egészségesen baktérium és gombaflórát. Ezek a hatóanyagok miután tápelemek 
tartásukba. Ilyenkor van jelentősége az olyan anyagoknak, mint is, biztosan haragos zöld növényállományt eredményeznek. 
az Amalgerol Prémium, mely a tengerekbe innen elfolyt Zöldebbet, mint amihez szoktak. A mélyzöld (erős) növényeket 
tápelemeket a tengeri alga összetevő részük miatt tartalmazzák. elkerülik a rovarok. Ilyen anyag a Bordóilé NANO SC és a 
Lombkezelésekkel, 4-5 l/ha-os adagok mellett rendkívül Bordóilé + Kén NANO SC. A ma gyártott termékek ősét 
gyorsan tudjuk hozzátenni azokat az elemeket is tenni a eredetileg Bácsalmáson állították elő, de ma a fejlesztésnek 
növényeinkhez, amiről a műtrágya árusok már nem beszélnek. köszönhetően ez a két termék mért adatok alapján 130-szor jobb 
Természetesen a még nem záró állományok Amalgerolos minőségű, mint az eredeti, ill. az, amit esetleg otthon akarnak 
kezelésénél a talaj is kap a permetből, mely az ilyen csapadékos előállítani az adott alapanyagokból. Ma nincs még egy ilyen 
körülmények között fokozott vegyszer (szintetikus növényvédő minőségű réztartalmú termék - közel, 's távol.
szer) terhelést kap a sok permetezés miatt. Ezt a terhelést is 
tompítja a talajélet folyamatos fenntartásával, működésének A fentebb leírtak csak a Cheminova Magyarország Kft. 
segítésével, amiről a korábbi számokban már többször írtam. forgalmazásában kapható, annak logójával ellátott termékekre 

igaz. Vásárláskor kérem, keressék a címkén az eredetet!
A kondíció további erősítésére újabb segítség a szintén termé-
szetes alapú foszfanát tápanyag szercsoport. Ide tartozik a Kormányos Ferenc, nv. fejlesztő szakmérnök,
Plantafosz Universal és a Plantafosz réz. Hatékonyságukra Cheminova Mo. Kft., 20/9 438 695
szemléltetésül a következő tavalyi képeken láthatunk kezeletlen
és kezelt burgonya állományt Mórahalomról. Bővebb információk, letölthető

Aki nem őrzi meg a vizet, nem így tesz, az inkább a Teremtőnél szakmai anyagok, videók:
keresi a bajai okát, a kifogásokat, hogy neki személy szerint miért A Plantafosz Universallal folyamatosan kezelt/táplált állomány nem www.cheminova.hu
nem jó, pl. az élete. Pedig otthon kellene keresni a megoldásokat! kapott kórokozók elleni egyéb permetezést.

A víz elvezetésének (lefelé) egyik záloga a területen termett 
szerves anyag megőrzése, bedolgozása a talajba, így nem kellene 
ismeretlen eredetű, vagy külföldi, nagyüzemi állattartásból 
származó „veszélyes hulladékot” = szerves trágyát használni, mely 
biztosan terhelt antibiotikumokkal, klór, vagy mangán 
szennyezéssel. Az antibiotikumoknak ránk nézve is súlyos követ-
kezményei vannak. A klórt az itt termesztett érzékeny kultúrák igen 
jól jelzik. Nem nőnek. A mangán (akár 200-szoros mennyiségben a 
talajmintában) a tőgyfertőtlenítésnél használt hipermangánból 
ered, amit felelőtlen állattartók a trágyára engednek, az itteni, pl. 
paprika termesztők meg csodálkoznak. Azért van ilyen 
anyagoknak piaca, mert nem tartunk állatot, főként kényelemből, 
vagy mert szaga van. Pedig lehet állatot úgy tartani, mint pl. 
Ausztriában, ahol a gazda egy épületben lakik a jószágával.
Vajon az osztrák gazda szereti a trágyaszagot, a legyeket, a 
bűzt? – vagy ezek nincsenek?

http://www.youtube.com/watch?v=a2xkoCMGF_U&feature=player
_embedded

http://www.cheminova.hu/en/
letoeltesek/videok/

Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.       Felelős kiadó: Knipf Róbert       Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85.  Tel.: (62) 580 316      E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

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

http://www.youtube.com/watch?v=a2xkoCMGF_U&feature=player_embedded
http://www.cheminova.hu/en/letoeltesek/videok/
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