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Mindhárom gazdaboltunkban kapható!

Tel.: (62) 580 318
Mórahalom Zákányszék

Tel.: (62) 290 521
Kistelek

Tel.: (62) 257 879

Bemutatkozás

Kistelek Városban a versenysport, szabadidős sport, 
iskolai sport működése alapvető problémával, az 
alulfinanszírozottsággal küzd, mely megnehezíti a 
településen immár nemzetközi szinten is kiemelkedő 
eredményeket elért kézilabdás lányok versenyképes-
ségének megtartását.
Kapcsolatot tartunk a Magyar Kézilabda Szövetséggel, a 
Csongrád Megyei Kézilabda Szövetséggel és Magyar-
ország területén több kézilabda klubbal is, részt veszünk 
egymás tornáin, kupáin. Csapataink a Diákolimpiák 
mellett egyéb nagy versenyeken is eredményesek. 
Rendszeres résztvevői a Veszprémben megrendezésre 
kerülő Cell-Cup-on, a németországi GTÜ-CUP-on, 
valamint a Szegedi Nemzetközi Tornán, ahol 6 
aranyéremmel, a Cell-Cup-on 4 tornagyőzelemmel, a 
GTÜ-CUP-on pedig minden évben dobogós helyezéssel 
büszkélkedhetnek játékosaink.
Mára nem csak Kistelek, de a térség legeredményesebb 
sportága a leány kézilabda lett. Legnehezebb a helyzete 
leány utánpótlás csapatunknak. Célunk az „elődök” 
eredményeinek megközelítése, elérése, vagy túlszár-
nyalása. Jelenleg az utánpótlás csapatok a 1998. és 
2000. között született lányok közül kerülnek ki, akik 
nagyon lelkesen – ha a kézilabdáról van szó – , minden 
mást félretéve küzdenek a különböző tornákon.
A versenyekre való eljutáshoz Kistelek Város Önkormány-
zatától igen nagy segítséget kapunk, azonban gyakran 
előfordul, hogy nem tudnak járművet biztosítani; ezekben 
az esetekben a szülőkre hárul az utazás költsége, ami 
egyre nagyobb terhet jelent. A másik nagy probléma, 
melynek kizárólag anyagi okai vannak, a felszerelés 
(mez, labda, elsősegély csomag stb.) biztosítása.
Anyagi forrás híján a Lányok, az Edző és a Szülők lelke-
sedése, odaadása sajnos nem lesz elég ahhoz, hogy a 
most NB II–ben szereplő kisteleki kézilabdásoknak 
megfelelő utánpótlásuk legyen.

Tisztelt Knipf Róbert!

„Mutassunk példát társadalmi összefogásból!“

Olvasva a felhívást, eszébe jut az embernek, talán 
mindez nem is igaz; nincsenek szigorúan szabott határok, 
szigórúan meghatározott célterületek és célcsoportok.
Nemes dolog ez a kezdeményezés, melyből kiderül az is, 
valóban a gyermekek támogatása a cél.
A kisteleki utánpótlás leány kézilabda csapat lehetősé-
geinek bővítése érdekében mellékelünk egy tájékoztatót 
arról, miért szeretnénk, ha Ők kapnák a felhívás szerinti 
támogatást.

Üdvözlettel:
A Gyermekek, Szüleik, Segítőik nevében:
Temesvári Zsuzsanna

Jelent meg a legutóbbi Homoki gazda újságban. Termé- mondott, hogy fogja a helyi XY csoportot támogatni, de nem 
szetesen tolongásra nem számítottam, hogy a vállalkozók, ezen a felhíváson keresztül, mert nem akar összetűzésbe 
országgyűlési képviselők, polgármesterek és testületi tagok kerülni a helyi „hatalmassággal”. S megkerestem több helyi 
telefonjait kell majd folyamatosan fogadnom, hogy Ők is csoportot is. Önök szerint milyen választ kaptam? Mért nem 
csatlakozni kívánnak ehhez a kezdeményezéshez. Arra pályáznak? Mert felveti Őket a pénz, vagy mert valaki 
azonban nem számítottam, hogy a diák csoportok sem fognak megtiltotta nekik a pénz elfogadását?
ezért a pénzért jelentkezni, sem Mórahalmon, ahol a legtöbb 
volna, sem Zákányszéken, csak Kistelekről jelentkezett két Mindenkinek az egyéni képzelőerejére bízom ezen kérdés 
csoport, a kiírás szerint azonban csak egy felelt meg. Aztán megválaszolását!
elkezdtem vállalkozókat, képviselőket, tisztségviselőket 
felkeresni, telefonon beszéltem velük, próbáltam a figyelmüket Tisztelettel: Knipf Róbert
felhívni. Mindegyikük olvasta a felhívást, mégsem kívántak Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft ügyvezetője
csatlakozni, volt aki anyagi okokra hivatkozott, volt aki annyit 

Felhívás! - Mutassunk példát
társadalmi összefogásból!

A választási kampányban, s utána is azt hallottuk, hogy a 
közbiztonságot két hét alatt rendbe hozzák intézkedéseikkel. 
Jól hangzott, de mindenki tudhatta, hogy lehetetlen. A cáfolatot 
maga a belügyminisztérium szolgáltatta. Érdemes végignézni 
a táblázatot. Ennyit az ígéretekről.

A számok makacs tényei!

Bűncselekmény 2009 2010
Változás 

(százalék) 

Testi sértés 12 828 14 607 13,9

Emberölés* 303 310 2,3

Ittas járművezetés 10 495 9 710 -7,5

Tartás elmulasztása 2 732 3 107 13,7

Hivatalos személy elleni erőszak 582 631 8,4

Hamis tanúzás 461 588 27,5

Önbíráskodás 698 807 15,6

* Emberölési kísérletekkel együtt.
Megjegyzés: A lista nem teljes (a Btk.-ban mintegy 300 bűncselekmény
tényállása szerepel).     Forrás: Belügyminisztérium 

Regisztrált bűncselekmények száma (2009, 2010)

Bűncselekmény 2009 2010
Változás 

(százalék) 

Visszaélés kábítószerrel 3 827 4 782 25,0
Számítástechnikai rendszer 
elleni bűncselekmény

321 623 94,1

Kifosztás 373 1 043 276,9

Zsarolás 745 865 16,1

Rongálás 16 348 17 658 8,0

Jármű önkényes elvétele 1 903 1 936 1,7

Szerzői jogok megsértése 31 021 24 194 -22,0

Uzsora 8 113 1412,5

A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. által támogatott
kisteleki utánpótlás leány kézilabda csapat 

Francia fátyolfóliák széles választékban, 1,6-tól 16 méter szélességig

sok lépcsőben, négyzetméterenként 32 Ft-os Áfás áron.

Knipf Róbert
főszerkesztő

A KERTÉSZEK KIS/NAGY ÁRUHÁZA KFT. ELKEZDTE

SZIVATTYÚK FORGALMAZÁSÁT KEDVEZŐ ÁRON 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Leo házi vízellátó 60/41
24 350 Ft

Leo önfelszívó 90/46
17 900 Ft

Leo önfelszívó 60/41
13 500 Ft

Mórahalom: (62) 580 318    Zákányszék: (62) 290 521   Kistelek: (62) 257 879Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
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®R á t k a l i t e ! 
A kertészeti termesztés sikerének egyik meghatározó elem a termesztő talaj termőképessége. Nagyon sok tényezőt tudunk 
befolyásolni a termőképesség elemeiből. Egyeseket könnyebben és olcsóbban, másokat viszont nagyon drágán.
A természetes vulkáni eredetű talajjavító anyagokkal könnyebben és olcsóbban alakíthatjuk kedvezően a termőképességet.

ként következik a palánták, hajtatott és szabadföldi növények A talaj vízgazdálkodásábanMik, és milyenek ezek az anyagok? 
kondíciójának javulása, egyenletesebb fejlődése, jobb termés- A rendkívül porózus szerkezet a víztárolásban jelentős sze-
eredménye. Árutermelésben meghatározó gazdaságossági A vulkáni kőzetek egy része laza szerkezetű, rendkívül poró- repet képes betölteni. A szemcsékben tárolt víz csökkenti az 
próbát is állja, hiszen a költségéhez viszonyított eredménye a zus anyag, mely a talajban nagy mennyiségű víz és tápanyag elfolyást, nehezebben párolog el ugyanakkor a gyökereknek 
többszöröse.megkötésére képes. Az ásványi alapanyaguk mellett növényi folyamatosan elérhető a tápelemekkel együtt. A kiegyenlítő 

tápelemeket is tartalmaznak. Makroelemeket, kálium-, mag- szerep elsősorban egy-egy rövidebb aszályos ciklusra érvé-
A környezetre, mint természetes anyag, káros hatással nincs, nézium-, kalciumot, és létfontosságú mikroelemeket, mint nyes, de a termesztés kockázatát éppen ebben az időszakban 
egészségre káros anyagot nem tartalmaz, a talajra semmilyen például réz, vas, cink, mangán, stb. csökkentő hatás nagy jelentőségű. Az aszály stressz miatt 
káros mellékhatása nincsen. ugyanis hosszabb időszakra visszaesik a fejlődés, ami ter-

A megkötő képességgel a talaj kémiai folyamatainak, illetve a méscsökkenésben, minőségromlásban nyilvánul meg.
tápanyagforgalom szabályozásával képesek a kedvező hatást ®A Rátkalite  riolit tufa helye az intenzív 
kifejteni. A víz megkötésük a tömegük többszörösét éri el, ezért Nagyobb mennyiségű használata a vízszolgáltatás egyenlete-tápanyagellátásban
jelentős vízgazdálkodást szabályozó szerepre is képesek. sebbé tételével a hónapos retek gumórepedéses károsodását 

A természetes anyagoknak mindig helye van az intenzív tech- csökkenti. Természetesen használata esetén sem lehet a 
nológiákban! Akár a szerves trágyákról, egyéb körülményeket A vulkáni eredetű természetes kőzetek növényekre kedvező folyamatos vízellátástól eltérni.
javító anyagokról van szó, nem a másik helyett, hanem mel-hatását eltérő körülmények között fedezték fel. A különböző 
lette kell a technológiában elképzelni. Az ásványi talajkondicio-lágy kőzetek vizsgálata bizonyította ezeknek az anyagoknak a Talaj tulajdonságokban 
náló olyan általános gyökérkörnyezeti hatásokat javít, melyek növénytermesztésre több előnyös hatását is. A több típusú 

A szerkezetéből adódóan a talaj szerkezetére gyakorolt ha-a folyamatos és szabályozott tápanyagellátáshoz is elenged-ásványi kőzet között a riolit tufa egy összetett anyag, több 
tása csak nagy adag használatánál érdemi. A laza talajokon a hetetlenek. Hatékonyabbá és eredményesebbé válik a tech-hatékony komponens kombinációja. A zeolit, montmorillonit, 
víz és tápanyag visszatartással, a megkötő képességgel a kö-nológia az együttes alkalmazással. Teljesen feleslegessé válik mordenit mind hasonló fizika tulajdonsággal rendelkeznek. 
tött talajon a porózus szerkezet a lazításban, levegőzöttség-a műtrágya adagok emelése, mert a kijuttatott mennyiség Talajjavító, kondicionáló hatásuk is hasonló, kertészeti felhasz-
ben játszik szerepet a talajviszonyok javításában.hatása megfelelő és eredményes, illetve eredményesebb!nálásra 5 mm alatti szemcsés állapotban kerülnek. 

A megkötő képességből adódik, hogy a kémhatás változásá-
Tápanyag gazdálkodásban®

ban is stabilizáló hatása van, tehát lassítja a savanyodást, A Rátkalite  riolit tufa hatása
A tápelemeket megköti, a gyökereknek hozzáférhető állapotban vagy a talaj lúgosodását. Szintén mérések igazolták a mér-
tartja, megakadályozza a kimosódásukat, ez pedig a homok-Az előzőekben leirt riolittufa hatása rendkívül összetett. A táp- gező anyagok megkötésével kifejtett kedvező hatását.
talajokon különösen fontos. A tápelemei folyamatosan hozzá-anyag gazdálkodásra, vízgazdálkodásra, talaj kémiai jellem-
férhetők, különösen a mikroelemek szolgáltatásával vesz részt a zőkre gyakorolt hatását érdemes csoportosítva összefoglalni. Horinka Tamás
minőség javításában. A talaj termékenységét befolyásoló hatások összeadódása- szakmai vezető, szaktanácsadó

– Termőképesség javítása természetesen!

Vetődik fel bennünk, hiszen a híradások szólnak súlyos EUS a sárga földig. S a levélből és a közleményből is melyet büntető feljelentést tettem, s az ügyek folyamatban vannak. 
jogsértésekről és a kormány részéről annak ellenkezőjéről is, vélhetően Nógrádi Zoltán fogalmazott a legsértőbb a lehordás Bízzunk az igazságban, és hogy az ellenszél gyengébb, s 
sőt a magyar nép megtámadásáról és nagyszerű kormányunk a sárga földig mondat volt. Elnézést! És valószínűleg mégsem ezért még lehet széllel szemben is, nagyobb károk nélkül.
hősies helytállásáról melyben megvédte a magyar népet. S a volt helyes ezt a helyreigazítást kérni, hiszen ha minden úgy 
másik oldal kikéri magának, hisz nem a magyar népet történt ahogy Nógrádi Zoltán úr állítja, akkor nagyon sok Tisztelettel: Knipf Róbert főszerkesztő   
támadták meg, hanem a jelenlegi kormány mindent maga mórahalmi és más helyeken élő mórakert károsultjának utolsó 
képére formáló, mindent maga alá gyűrő politikáját. A magyar illúzióját oszlatja most el Nógrádi Zoltán ezzel a helyreigazí-
kormányzat az uniós végrehajtó testület által felvetett mind a tással. Eddig az emberek legalább reménykedhettek, hogy 
négy kérdésben Brüsszel számára megfelelő módon fogja van igazság, majd Orbán Viktor igazságot tesz, s ha nincs is 
megváltoztatni a törvényt a legújabb híradások szerint. S nem meg a pénz, legalább meglesznek a felelősök akik miatt 
mondták, hogy többek között ezért, de a tavaly ősszel május rengeteg termelő jutott nehéz helyzetbe, s maradt ott a pénze.
végére kitűzött Keleti Partnerség csúcstalálkozó elmarad, 
pontosabban néhány hétre rá Lengyelországban megtartják. Ha pedig nem úgy történt ahogy Nógrádi Zoltán állítja, akkor is 
Így a magyar EUS elnökség alatt egyetlen miniszterelnöki Önök szerint kedves olvasó mi az esély, hogy azon Fideszes 
vagy államfői szintű összejövetel sem lesz Magyarországon. vezető akitől az információ származott az eljöjjön a 
A gödöllői kastély felújítása rohamléptekben ezért folyt, a pártfegyelem jegyében és mellettem tanúskodjon, vagy mi az 
kormány 1 milliárd Ft-ot költött az EU csúcs biztosításához esélye annak, hogy a polgármesteri hivatal bármely dolgozója 
szükséges eszközök beszerzésére. Valami mintha nem lenne kiálljon mellettem és másnap még a hivatalban dolgozzon? 
rendben, s nem mondjuk ki, csak éppen erre az időpontra Mindannyian sejtjük a választ. Az már csak érdekesség 
teszi a jobboldali francia kormány a G8 konferenciát s ezért számba megy, hogy januárban amikor a Móranet által kiadott 
nem tudunk elmenni, de mi magyarok azért jól megmondtuk Térségi Tükör nyomdába került akkor már köztudott volt a 
nekik. Ennek a mindent maga alá gyűrő politikának lehetünk Mórakert felszámolása, s miután megjelent a Homoki Gazda, 
tanúi kis hazánkban is, itt a homokhátságon is. melynek első oldalán leközöltem a felszámolás tényét (való-

színűleg ez volt a legfájdalmasabb) és a posta már terjesztette 
Február 11-én levelet hozott a posta, melyben Nógrádi Zoltán hétfői naptól, akkor szerdán Nógrádi Zoltán kénytelen volt a 
megbízásából a Dr Bródy ügyvédi irodát megbízta, hogy sajtó Délmagyarnak is lenyilatkozni a tényt, s mellétette rögtön, 
helyreigazítási pert indítson ellenem amennyiben nem közlök hogy majd az állam segít. A levél tartalmaz még egy gyöngy-
le egy helyreigazítást. Nos megteszem; egye-fene. De azért szemet, melyet csak úgy mellékesen megjegyzek az-az, hogy: 
van rögtön egy pár hozzáfűzni valóm. Ezt a helyreigazítást mivel a Homoki Gazdák valótlan tényt közölt Ügyfelemről című 
mért most, és mért nem 2010 szeptemberében kérte, hiszen mondat. Emlékeim szerint, s nagyon sokunk emlékei szerint 
először akkor jelent meg, még a választási kampányban az a tényleg volt egy Homoki Gazdák című újság sok-sok valót-
hír mely szerint Orbán Viktor Mórahalmon járt. Igaz akkor csak lansággal, de az nem a Homoki Gazda, itt pedig csak elírásról 
azt írtam, hogy polgármesterünk egy feladatot kapott, a lehet szó. Vagy még sem. A Homoki Gazdák című iromány 
Mórakert rendbehozatalát, s nem tettem mellé, hogy lehordta ellen és a Térségi Tükör januári száma ellen egyébként pedig 

Sajtószabadság, avagy a győztes visz mindent!

Közlemény

A Homoki Gazda folyóirat a 2011. januári 
számában, „Térségi Tükör 2011 január 
3.oldal ”  megnevezésű, Knipf  Róbert  
főszerkesztő aláírásával megjelent cikkében 
valótlanul, Nógrádi Zoltán személyére nézve 
súlyosan sértő módon azt állította, hogy 
Orbán Viktor Miniszterelnök palicsi látogatását 
követően Nógrádi Zoltánt lehordta a sárga 
földig s kiadta neki, hogy egy feladata van, 
rendbe hozni a Mórakertet.

A fenti állítással szemben a valóság az, hogy 
Nógrádi Zoltán és Orbán Viktor Miniszterelnök 
között soha nem zajlott le a Mórakerttel 
kapcsolatban olyan párbeszéd, amelyre a cikk 
sértően utalt, Orbán Viktor a cikkben említett 
időben nem is tartózkodott Mórahalmon.

A fentiek miatt Nógrádi Zoltán polgármester 
úrtól ezúton elnézést kérünk.

Zöldség-gyümölcs külkereskedelmi cég gazdatalálkozót 

rendez Bordányon a Faluházban febr. 28-án 17 órától.

Regisztráció: 70/419-9996



3. oldal

A fiatal növény célirányos táplálása
A kikelt, s lomblevelét már bontó fiatal növény a talajból is elkezdi a 
tápanyagok felvételét. Addig a magban magával hozott tápanyagból fejlődött, 
de az első lomblevél megjelenésétől mind intenzívebben kezdi a talajból is 
felvenni a tápanyagot. A jó fejlődéshez elengedhetetlen, hogy ebben az 
időszakban növényeinknek rendelkezésre álljon könnyen felvehető foszfor 
hatóanyag, hiszen az egy éves növények az életük során felvett foszfornak a 
80%-át a következő két hónapban veszi fel.

Ezért lényeges, hogy ebben az időszakban könnyen felvehető, növény számára mennyi az azonnal felvehető foszfor. Így két 
a gyökér mellett lévő foszfor legyen. A foszfor a talajban gya- kategóriájú anyag is van a piacon egy olyan melynek fosz-
korlatilag nem mozog, a gyökérszőröknek szinte érintkeznie fortartalmának a fele vehető azonnal fel, és egy olyan melynek 
kell vele, hiszen csak 4-8 mm-ről távolságból tudja felszívni. 90%-át azonnal hasznosítani tudja a növény. A Rotem által ezen termékeinket. A termékek már bizonyítottak a magyar 
A hagyományos szuperfoszfát alapú mono vagy kevert mű- gyártott monokálium-foszfát ilyen, de mivel árban egy 25 kg-os piacon is, ezért túlzott kockázatot nem vállalunk ezen garancia 
trágyák foszfortartalmának (mely egyébként sem magas) a zsáknál több ezer Ft-nyi eltérés is van, ezért mind a két fajta bevezetésével.
hasznosulása igen csak gyenge, mivel ezeknek a ható- monokálium-foszfátot forgalmazzuk. S a foszfor hatóanyag 
anyagoknak gyenge savakban fel kell táródniuk, s ezért az így kijuttatásnak legkönnyebb módja a különböző magas A tavalyi nedves év, s a talajok víztelítettsége, az év közben is 
kijuttatott foszfor hatóanyagnak csak az 1/3-val számolhatunk foszfortartalmú oldott műtrágyák használata. gyakran fellépő gyökérelhalások kedveztek egy termékünk 
az első évben, a másik 2/3-ad a következő két évben fog a minél szélesebb körben történő ismertségének. 2006 óta 
növények számára is felvehető formává alakulni. Kertészeti A tavalyi évtől a belga Rosier gyárnak két speciális magas forgalmazunk a magyar piacon egy Fosfitex termék családot, s 
termesztésben alaptrágyának ezért használjuk a speciális foszfortartalmú lombtrágyáját hozzuk forgalomba, az egyiket annak az egyik tagja a Fosfitex Zn/Mn melynek összetétele 
melegen granulált komplex műtrágyákat, melyek közül a „Gyökér” néven, melynek összetétele 3% N; 24%P O  és 4,4% 6%N; 15% 3 vegyértékű foszfor; 5% Zn és 3% Mn. A három 2 5

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft a belga Rosier gyár termékeit CaO, míg a másik „Start-C” néven kerül forgalomba, melynek vegyértékű foszfor, melyet foszfit néven nevezünk egy olyan 
forgalmazza elsősorban, mivel a termelők most már hat éves összetétele 3%N; 19,5%P O ; 4,5% MgO és 1,53%Mn. speciális foszfor forma, melynek komoly növényvédelmi hatá-2 5

tapasztalata maximálisan visszaigazolta, hogy a profi granulált Hasonló összetétel, mégis melyiket válasszam, teszik fel a sa van azzal, hogy a növényeink belső immunrendszerét 
kertészeti műtrágyák közül ezen műtrágyák használata esetén kérdést a kevésbé laikusok is. A „Gyökér” nevű lombtrágyát felerősítik, ezáltal belülről védik növényeinket. A fitoalexinek 
egészségesebb, nagyobb termést produkáló növény- közvetlenül a kelés után célszerű használni, ha elő kívánjuk felelnek a növények belső védelméért, a Fosfitexek ezek 
állományuk lesz. Ugyan kis mennyiségben forgalmazunk segíteni a gyökerek minél gyorsabb fejlődését, míg a „Start- képzését indukálják, ezzel fejtik ki jótékony hatásukat. A 
hasonló összetételű és kategóriájú egyéb műtrágyákat is, de a C”-t inkább már egy későbbi időpontban, amikor megítélésünk Zn/Mn-os formulációban lévő Zn hatására hideg talajon is, 
Rosafert termékek forgalma nagyságrendekkel megelőzi az szerint már elég fejlett gyökérrel rendelkezik a növényünk, de valamint vízzel telített, túltelített talajokon egy intenzív 
egyéb termékekét. az intenzív növekedéshez a Mn biztosítja a zavartalan gyökérszőr képzést indít el, s oly mértékben felfokozza, hogy 

nitrogén anyagcserét, a Mg a klorofilképzés elengedhetetlen 3 napon belül a gyökérzet, s annak aktív része a gyökérszőrök 
A fiatal növények kezdeti gyors fejlődését azonban nem ezek- eleme, s a magas foszfor tartalom biztosítja a gyökértömeg egy teljes megújuláson esnek át. Amennyiben az előzőekben 
kel a műtrágyákkal kell egy intenzív termesztés esetén bizto- egyenletes fejlődését a megnövekedett szár és levéltömeg nem volt teljes a gyökér elhalás, a gyökérfulladás, úgy nö-
sítani, hanem egy a foszfort azonnal biztosító műtrágyával, kielégítéséhez. Mn hiány esetén a gyökérzet gyérebb. vényünk újult erőre fog kapni, s magunk leszünk a legjobban 
melynek egyik lehetősége a 100%-ban vízoldható formában meglepve, hogy szinte a halálból is visszahozza növényeinket. 
lévő komplex műtrágya, például a Rosier gyár Rosasol Mindkét anyagot kis kiszerelésben is forgalomba hozzuk, hogy Természetesen azért feltámasztani nem tudja a már klinikai 
termékcsaládjának 15-30+15+Me összetételű tagjának kijut- legyen kedvük a termelőknek kipróbálni, s hogy ezt minél halálon átesett növényeinket, de sokat segíthet a legyengült, 
tatása, vagy palántázott kultúra esetén akár beöntözése is. többen megtegyék, ezért egy speciális ajánlattal toldottuk gyökérvesztett állomány regenerálódásában. Ezen termékünk-
Szerves trágyázott, vagy az előző évről nitrogén túlsúlyos meg. Ön kockázat nélkül próbálhatja ki ezen termékeket kis re is kiterjesztettük a gyökérképzés garanciát és a 100%-os 
területen a 15-30-15 helyett a nitrogén mentes 0-52-34-es kiszerelésben, hiszen mellékelünk hozzá egy 100%-os pénz pénz visszafizetési garanciát is, így ezen termékünket is koc-
monokálium-foszfátot részesítsük előnyben. A magyar és az visszafizetési garanciát. Azaz ha Ön nincs megelégedve a kázat nélkül próbálhatja ki minden termelő.
EUS piac legnagyobb törvényes átverése ugyanakkor ezzel a termékkel, akkor 30 napon belül az üres flakonért cserébe és 
termékkel zajlik, hiszen csak azt kell feltüntetni, hogy mi az a vásárlást igazoló blokk, vagy számla ellenében visszafizet- Knipf Róbert
összetétel, azaz a 0-52-34-et, de azt nem, hogy ebből a jük a vételár 100%-át. Így Ön kockázat nélkül próbálhatja ki növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Talajfertőtlenítés zöldség,- és gyümölcs kultúrákban
A nagyobb testű talajlakó kártevők közül leggyakrabban a perzselést, a csírázást és a gyökérnövekedést nem befolyá- berágják, odvasítják. A megrágott csemeték föld feletti részein 
pajorok, drótférgek a lótücsök, a bársonylegyek nyűvei szoktak solja! A Force 1.5 G a legszigorúbb előírásoknak is megfelel, a levelek hervadnak, majd megbarnulva lehullanak. A kártétel 
kellemetlenkedni. Legtöbb problémát azonban a cserebogarak agrár-környezetgazdálkodási progra-mokban is használható, nyomán a csemeték teljesen kipusztulnak. Az ilyen fákat 
lárvái, a pajorok okozzák, amelyek – fajtól függően – általában teljeskörű és nagyhatékonyságú talajfertőtlenítőszer. A magról kihúzva, a gyökérzónában megtalálhatjuk a pajort. A lárvák 
2-4 évig fejlődnek és károsítanak a talajban, ezért a rendszeres vetett, gumóról vagy hagymáról ültetett növényeknél a mag- életmódjára jellemző, hogy a talaj hőmérsékletének függvé-
talajfertőtlenítés elengedhetetlen fontosságú! Technikailag vetéssel, ültetéssel egy időben kell az előírt szermennyiséget nyében vándorol a talajszintekben. A hőmérséklet emelkedé-
nehezebben kivitelezhető, költséges és sohasem tökéletes kiszórni, majd azonnal a talajjal befedni. sével a sekélyebb-, míg a csökkenő talajhőmérséklet hatására 
megoldás az idősebb 3-4 éves lárvák elleni „tűzoltás” szerű a mélyebb talajszintekben tartózkodik. Ezt a védekezés idő-
védekezés, mivel az idősebb, fejlettebb pajorok kevésbé érzé- A szőlő- és gyümölcsültetvények állókultúrák; ugyanazon zítésénél feltétlenül vegyük figyelembe! A kémiai védelem 
kenyek a talajfertőtlenítő szerekre. Ezért nagyon fontos, hogy területen történik a termesztés a telepítéstől a kivágásig. szükségességének eldöntéséhez érdemes az ültetvény léte-
minden évben, megelőző jelleggel védekezzünk a kártevővel Létesítésük jelentős anyagi beruházást, körültekintő szakmai sítésére kijelölt területről talajfelvételezéssel megállapítani a 
szemben, ne várjuk meg az idősebb egyedek felszaporodását! ismereteket és komoly odafigyelést igényel. Még a legkörül- rovarfertőzöttséget. Négyzetméterenként 1–2 pajor előfordu-
A rendszeresen elvégzett talajfertőtlenítés nem csak hatékony, tekintőbb ültetvénytelepítés során is előfordul, hogy megfeled- lása esetén már el kell végezni a talajfertőtlenítést!
de költségtakarékos megoldást jelent a talajlakó kártevők ellen! kezünk a talajlakó kártevők egyedsűrűségének felméréséről 
A Force 1.5 G talajfertőtlenítő szer használatával a pajorok és szükség esetén az ellenük való védekezésről. Pedig a A Force 1.5 G a kiskerttulajdonosok ideális talajfertőtlení-
kártétele megakadályozható! A Force 1,5 G gázhatású készí- talajlakó kártevők könnyen megtizedelik a fiatal telepítéseket, tőszere, mivel 0,5 kg és 5 kg-os kiszerelésben is kapható a 
tmény, a rovarok a bőrszövetükön és az idegvégződésükön ezért a talajfertőtlenítésnek az ültetvény startja és jövője gazdaboltokban, illetve szabadforgalmú készítmény, így külön 
keresztül veszik fel a szert, ezt követően táplálkozásukat be- szempontjából meghatározó jelentősége van! Hasonlóan a engedély nélkül megvásárolható!
fejezik, majd elpusztulnak. Gázhatásának köszönhetően erős zöldségnövények esetében, itt is a legnagyobb problémát a 
riasztó hatása van a tojásrakásra készülő káposzta-, hagyma cserebogárpajorok okozzák, amelyek elsősorban a fiatal Forrai Ákos
és viráglegyekre is. A Force 1,5 G a különböző növények mag- csemeték gyökérzetét károsítják. A lárvák a fiatal, vékony Syngenta Kft.
vaival, vagy gyökereivel érintkezve nem fitotoxikus, nem okoz gyökereket átrágják, de a vastagabb gyökerek felszínét is 
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Startoljunk! - Másképp!
Kedves Olvasó! Az elmúlt években 16 alkalommal olvas- megegyeznek. Azaz egyformán tartalmaznak 4,5% Nitrogént, jokon a szerves foszfor aránya meghaladja az össz. foszfor 
hattak ennek az újságnak a hátsó oldalain arról, hogy van 24,5 % Foszfort (P O ), 1,5% Káliumot (K O), 3,0% mennyiségének 60%-át, míg a gyenge termőképességű 2 5 2

másfajta megoldás is a növények védelmében, mint az a homoktalajokon mindössze 10-20%. Kalciumot (CaO), 1,5% Magnéziumot (MgO), 5,0% Ként 
módszer, ahogyan a korábbi években megszokták. Vagyis pl. (SO ) és 0,2% Cinket (Zn). A Radistart Turbó viszont még 3

®a rovar , gyom  és  helyett a növény egész- A RADISTART  TURBO rendszeres alkalmazásával – a nö-tartalmaz 10 % Amalgerolt is, melynek a talajéletre, a talaj 
ségügyi probléma tüneteit okozó körülmények kezelését kell a vények fiatalkori fejlődésének, növekedésének serkentésén túl széndioxid termelésére gyakorolt hatását a következő táblázat 
védelem fő irányvonalába állítani. Persze az előbbi módszer - a talaj termékenységét meghatározó tényezők együttesen eredményei mutatják:
(ölés, irtás, pusztítás – ami visz mást, a hasznosat is) az változnak meg, aminek eredményeként könnyen művelhető, 
egyszerűbb, mert ahhoz csak olvasni kell tudni, mármint a morzsalékos, kiváló vízháztartású, kórokozókban szegény, 
termék címkéjét, és ez után csak be kell tartani az ott levő dinamikus tápanyagforgalmú termesztési környezet alakul ki a 
használati utasítást. Azaz nem kell gondolkodni túl sokat. gyökérzónában. A készítményt kertészeti kultúrákban, 40-80 
Ellenben, amikor azon kell gondolkodni, hogy mi váltotta ki, mi kg/ha, szántóföldi kultúrákban 10-20 kg/ha dózisban javasoljuk 
okozta a tünetet, a jelzéseket, ott jelentős felkészültségre van felhasználni. Csomagolása: 5 kg, 15 kg
szükség. Ahhoz, hogy a tünetek helyett az OKOKAT kezeljük, Felhasználási módok:
a kifogások helyett, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, a 
MEGOLDÁSOKAT kell keresni. Nem máshol, csakis otthon! 
Azért, hogy az átlagterméstől, ami értelemszerűen csakis 
veszteséges lehet, lényegesen nagyobb eredményeket érhes- A folyamat innentől már ismert: a fokozott baktériumos tevé-

osünk el. Mert ez lehtséges! kenység következtében + 2 C-al nő a talaj hőmérséklete, a 
Itt, Magyarországon érkezik annyi energia a Napból, hogy 50 fokozott széndioxid termelés következtében jelentősen nő a 
tonna száraz anyagot elő lehessen állítani hektáronként, felvehető tápelem mennyisége:
évente. Számolják ki, hogy akkor az mekkora tömeged jelent 
adott növényeknél nedves terményben. Ráadásul, mint az 
elmúlt években itt a mi környékünkön, az 5 vagy gyengébb 
aranykoronás futó homokon is hajtatásban, az országos 
átlagterméshez képest 3 - 4 - 6-szor akkora mennyiséget is ki 
lehetett hozni a növényekből. Mert a növények ezt biológiailag 
tudják. Az nem baj, ha valaki úgyis jobban tudja, és nem ezt 
hiszi!
Akik rendszeresen olvassák a soraimat, tudják, hogy ezek a Akkor lássunk néhány eredményt tavalyról:
szavak az Amalgerol neve körül jelentek meg. Természe- Sárgarépa, Ásotthalom:
tesen érdemes újra és újra elővenni ezeket az írásokat mielőtt 
beindul az élet a földeken, hátha találnak benne olyan gon-
dolatokat, melyek fölött esetleg átsiklottak. De akkor hogyan 
startoljunk?

Mindez a növény szájánál:
A válasz egyszerű. A talajkezelések azon módjai, amit koráb-
ban az Amalgerollal kapcsolatban leírtam, most sem változtak, 
viszont bejött egy újabb fejlesztés, egy újabb lehetőség pár 
évvel ezelőtt a termékkörünkbe. A startertrágyázás, ill. ennek A képeken balról a kezelt terület, ill. növények láthatók.
egy logikus, a főnököm saját ötletű továbbfejlesztése, ami az 
idéntől a rendelkezésükre áll. Bab, Nagyhegyes (itt jobbról), saláta, Balástya (K. N. mt):
A starterek alkalmazása nem új keletű, inkább a kérdés az, 
hogy az a tápanyag, amit a mag, vagy a palánta környezetébe 
gyakorlatilag viszonylag kis mennyiségben juttatunk, mennyire 
bántja vagy nem bántja a kelő vagy éledő növény gyenge 
gyökérszőreit, és hogy mennyire könnyen felvehető a növény 
számára? Sőt, van még egy kérdés, mégpedig az, hogy 
hogyan tudunk erre rásegíteni? 
A folyamat pl. a vetéstől tápanyag szempontból könnyen 
áttekinthető: a magból a csírázó növényke először a szik-
anyagokat használja el. Amire a szikanyag elfogy, kapcsolatba A környezettudatos növénytermesztési technológiákban, a 
kell, hogy kerüljön a talaj élő részeivel, pl. az ún. mikorrhiz- A saláta esetében a különbségek a következők voltak:növények alaptrágyázása a hagyományos műtrágyák, a mik-
zával, mely a későbbiekben a tápanyagok elérhetőségében és rogranulált startertrágyák és a mikrobiológiai készítmények 
felvételében nélkülözhetetlen társa lesz a növénynek (kép: közötti kölcsönhatások optimalizálásával történik. A kijuttatási 
mikorrhiza gombafonalak). költségek csökkentése és a készítmények egyes összetevői 

közötti szinergizmusok kihasználása céljából fejlesztettük ki a 
®RADISTART  TURBÓ mikrogranulált startertrágya és talajkon-

Ahhoz, hogy a megszokottól lényegesen nagyobb eredményt dicionáló készítményt.
elérhessünk, természetesen ki kell szolgálni a növényt a 

® későbbiekben is tervezett termésátlaghoz mért tápanyag A RADISTART  TURBÓ összetevői vízoldható NPK, a talaj 
mennyiséggel is. Ki kell szolgálni az ennek feltárását segítő mikroorganizmusainak szaporodását serkentő Amalgerol rész, 
Amalgerolos alap-, és állomány-kezelésekkel, mely további azaz könnyen hasznosítható szénhidrátok, mezo- és mikro-
60-80 kg/ha légköri Nitrogén hatóanyag megkötését fogja elemek, valamint huminsavak és algakivonatok elegye. A 
jelenteni, mindezt a talajlakó mikroorganizmusok számára is könnyen hasznosítható szénhidrátok többszörösére növelik a 
természetes formában, ami a növények számára pedig műtrágyaszemcsék közvetlen környezetében a mikroorga-

® könnyen felvehető, ahogy ezeket korábban is olvashatták.nizmusok számát. Ez jól nyomon követhető a RADISTART  
TURBÓ-nál is, ahol a mikrobák száma több mint hatvan-

Elengedhetetlen, hogy váltsunk fejben! szorosa volt a kezeletlen talajokban mért mikrobaszámnak a 
szemcsék körül. A különbség a kezelt és a kezeletlen par-

Startoljunk másképp!cellák között még 4 hónap elteltével is 37-szeres volt homok-
Addig viszont, amíg ez a szimbiózis kialakul, könnyen felve- talajon, és a mezőségi talaj (vályog) esetében is 4-szeres volt. 
hető tápanyagokra van szüksége a csírázó/kelő növénynek. Itt Kormányos Ferenc, A mikrobák elhalását követően a megkötött szerves-foszfor a 
jön be a minőségi starterek szerepe. Tiszteletbeli Egyetemi Docens,növények számára felvehetővé válik, amihez a növények a 
A mi esetünkben az előbb felsorolt tulajdonságoknak ma- Nv. fejlesztő szakmérnök, Cheminova Mo. Kft., + 36 20/9 438 695gyökérrel szimbiózisban élő mikorhizzák közvetítésével jutnak. 
radéktalanul megfelelő Radistart Standard és a Radistart Bővebb információk, letölthető szakmai anyagok, videók: A szerves kötésben lévő és az összes foszfor aránya jól jelzi a 
Turbó termékekről van szó, melyek alapösszetételükben www.cheminova.hutalajok termőképességét. A legjobb minőségű mezőségi tala-

ölés irtás pusztítás

Kezelések
Dózis
kg/ha

mg/Co /100g2

3. nap
%

mg/Co /100g2

33. nap
%

Kezeletlen 0 0,84 100 35,79 100

Radistart Turbó 25 1,05 125 72,47 202

Radistart Turbó 50 1,02 121 95,07 265

Radistart Turbó 100 1,13 133 93,76 262

SzD 5% 0,28 12,47
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Kultúra
Dózis

(kg/ha)
Kijuttatási mód, időpont

Gabonafélék, rizs, 
cirok,repce

20 - 40
Vetéssel egymenetben 
kiszórva

Kukorica, napraforgó, 
cukorrépa, szója, bab, borsó

15 - 25
Vetéssel egymenetben vagy 
tápkultivátorral kiszórva

Állókultúrák, szőlő, 
gyümölcs

15 - 60 g/tő
Telepítéskor az ültetőgödörbe 
szórva

Szántóföldi zöldségfélék 40 - 60
Vetéssel, palántázással 
egymenetben kiszórva

Zöldségfélék zárt termesztő 
berendezésben

60 - 90
Vetés, palántázás előtt a talaj 
felületére kiszórva és 
bedolgozva a talajba

Üvegházi földkeverék
600 - 1000 

3g/m

Vetés, palántázás előtt 
egyenletesen keverjük el a 
készítményt a talajjal

Saláta Db Kg Kg/db

Sum. kezelet 260 108,9 0,418

Sum. kezeletlen 260 85,9 0,330

P   4 - 6 mm

Ca, Mg   8 - 10 mm

NH , K, Na   15 mm4

Vízoldható tápanyagok (NO , SO )   40 mm3 4

A tápanyag felvétel lehetőségei

Gyökér
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