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Újra fokozódik
iskoláját, meg egyébként is, akkor, ha Ő is jól csinálja, akkor Ő is másik sárba tiprásával. A másik tapasztalat pedig az, s ebbe egyre 
megjelenik az árúval a piacon, s ott így is vagyunk már elegen, gyakrabban belefutok, hogy igen segítettetek, de meg ne írjátok az 
egyébként meg én könnyebben eladom, meg Ő sem mond el újságban, hogy-hogy, vagy ha meg is írjátok, akkor név és cím 
mindent, s folytatódik a sor a végtelenségig, hogy mért nem. S nélkül, nem felismerhető fotóval, mert nem akarom, hogy irigy-

Szomorú tapasztalat, de a piaci konkurenciaharc újra előtérbe került amikor erre finoman ellentmondtam, hogy azzal azért neki nem lesz kedjenek, hogy kiszámolják a bevételem, stb-stb. És sajnos ennek 
egy csomó termelőnél. több, ha a másiknak nem sikerül, igen komolyan megsértődött. Mért van is realitása, hogy épp az kezdi számolgatni a jó minőséget és 
A boltok arra jók, hogy erre jobban odafigyelünk. A termelőkkel írom le mindezt? Mert most is komolyan hiszem, hogy azzal még nagy mennyiséget előállító termelő bevételét, aki a felét sem tette 
folytatott beszélgetésekből, a termelő termelővel boltban folytatott nem vagyunk előrébb, ha nem mondjuk el a másiknak a jó és rossz meg a saját területén annak, hogy neki is legyen jó minősége és 
beszélgetéseiből, melynek óhatatlanul is fültanúja az ember, s az tapasztalatainkat egy-egy fajtáról, egy-egy szerről, vagy egy-egy mennyisége, s a tápanyag utánpótlás kimerült annyiban, hogy a föld 
általuk elmeséltekből egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy szán- módszerről, de a másik nem segítése, vagy rosszabb esetben végére állt és kijelentette, hogy le vagy szarva. De elvárna még 
dékos megvezetések, elhallgatások, s ezeknek minden variációja szándékos hátráltatása olyan mértékben kezd újra elszaporodni, nagyobb bevételt is, mint a másiké, pedig az megtett mindent a 
egyre gyakrabban fordul elő. hogy ezt legalább szóvá teszem. Utoljára a 90-es évek végén volt lehető legjobb termésért. Tudom, hogy jelen gazdasági helyzetben 
Ennek talán legenyhébb példája, amikor a mivel permetezted az tapasztalható ilyen mértékű rosszindulat. Tegyünk valami jót minden ezzel az írással nem sok mindent változtatok meg, de ha csak páran 
állományod kérdésre a válasz csak annyi, hogy: A sárga per- nap, s legalább nyugodtabban alszunk. Ha pedig bizonytalanok elgondolkoznak rajta, vagy legalább jó helyen kérnek tanácsot, akkor 
metezővel. S a legdurvábbja, amikor azért, hogy a másiknak ne is vagyunk egy-egy tanácsban, akkor inkább kérdezzünk meg olyat is, Én mára megtettem a jó cselekedetemet, nyugodtabban alszom.
legyen, amikor egy olyan gyomirtót ajánl, amitől az adott kultúra aki várhatóan tudja, és nem ahhoz fűződik érdeke, hogy a termelő S írtam mindezt hajnali fél négykor.
garantáltan kipusztul. S amikor megkérdezem, hogy ez mire volt jó, vakvágányra fusson. Fel kéne már fogni, hogy inkább a szebb és 
mért nem mondja el? A válasz annyi, hogy járja Ő is ki a maga jobb minőséggel kellene nemes versenyt folytatni, nem pedig a Tisztelettel: Knipf Róbert

Őszi vetések körüli munkák, s amire érdemes odafigyelni!
trágya, úgy lényeges lenne annak állapotát alaposabban ellenőrizni, 
hogy csak jó minőségűt vegyünk. Ha nálunk keletkezik, akkor is 
lényeges a minőség, csak arra nagyobb akkor a befolyásunk. A jó 
kertészeti hasznosítású szerves trágya érett, az alomrészek már 
elbomlottak, sötétbarna színű, nedves, s káros anyagoktól, nyaló-
sótól, fertőtlenítő szerektől mentes. Ezzel szemben általános, hogy 
az alomrészek jól látszanak, a trágya fél érett vagy éretlen.
Gyakori hiba, hogy a traktor pótkocsiról leborított trágyakupac 

TalajvizsgálatA nyári túlöntözések hatása, következményei napokig, hetekig lazán, ahogy éppen sikerült leborítani, ott szárad a 
napon, s közben elveszti hatékonyságának 50-80%-át. Ameny-

Lerágott csont! Valóban? Amikor a problémák többségénél hiába A kánikulai nyár, s a vele járó intenzívebb öntözés, sok esetben nyiben nem sikerül munkaszervezésileg azonnal kiszóratni és 
kérjük a vizsgálati eredményeket az eligazodáshoz. Mert addig nem túlöntözés, hozott egy pár érdekes eredményt. Környékünk jellemző bedolgozni, úgy a legjobb volna trágyaszarvasba összerakatni, rakni, 
hiányzik a vizsgálat, ameddig nincs baj. A feleslegesen kijuttatott talajtípusa a homok, melyre jellemző a laza szerkezet, a levegő- s jól összetömöríteni, hogy levegőtlen körülményeket biztosítsunk a 
tápanyagról, vagy az ismeret hiánya miatt pótolatlan tápanyagról, zöttség, a könnyű felmelegedés, a gyors víz és tápanyag áteresztés, további éréshez, s megakadályozzuk a tápanyagok elillanását, kimo-
illetve annak káros következményeiről pedig nem is beszélünk! az alacsony, vagy azt sem elérő szerves anyag tartalom,. Túlöntözés sódását. Ennél már csak az a nagyobb hiba, s ezt kis területen igen 
Pedig az alattomos baj, kiesés is veszteség, ha nem látványos, hatására éppen ebből következően a tápanyagot teljesen kimossuk, gyakran elkövetik, hogy a trágyát még szét is terítik egyenletesen a 
akkor is hiány a végső elszámoláskor.a gyors vízáteresztő képessége miatt mindent lemosunk. teljes területen, majd napokig, hetekig hagyják ott tökéletesen kiszá-
Illetve mégis! A tápanyaghiányos növényeknél is többségében az a A sok víz hatására az eddig sem jeleskedő szerves anyag elbontását radni. Akkor járunk el jól, ha a szerves trágyát a lehető legrövidebb 
helyzet, hogy ismeretlenül csak egy megszokott, vagy kigondolt felgyorsítjuk, a laza szerkezetből egy tömörödött, kemény szinte idő alatt a talajba dolgozzuk.
ellátás lett eredménytelen. Amikor pedig kiabál a baj, elkezdődik a átjárhatatlan homokpadozatot kapunk, melyre már egyáltalán nem 
kapkodás, hogy mit is lehetne, kéne most tenni.jellemző a levegőzöttség. Tehát egy túlöntözéssel mindent sikerül Szárított szerves trágyák használata
A talajvizsgálat (és öntözővíz vizsgálat) az első lépés, a tápanyag-elrontani, ami a homoktalajok előnye volt. Ha ez megtörtént, na nem 
igény meghatározása a második és az ellátás folyamatának nálunk, hanem valamelyik ismerősünknél, akkor érdemes rávenni, A szerves trágya hiánya, a könnyebb kezelhetőség miatt egyre 
szervezése, kivitelezése a harmadik. Persze még ezzel sincs min-hogy még mielőtt bár mit is vetne, ültetne az adott területbe, a jobban terjednek a különböző granulált csirke és marha trágyák, sőt 
den rendben, de már csak az aktualitásoknak, fejlődési állapot, következő műveleteket hajtsa végre. az áruk is elfogadható. Azt azért senki ne higgye el, mint amit egyes 
időjárási körülmények, stb. megfelelő korrekciók végrehajtása forgalmazók hirdetéseikben használnak, hogy 25 kg szárított termé-
szükséges azok után. kük egyenlő értékű 500 kg szerves trágyával. Jól hangzik, de nem 

Terület gyomkezelése
igaz. A granulált szerves trágyákkal a talaj szerves anyag tartalmát 

Az ősz folyamán a gyomnyomás csökkentésére tartsa tisztán a javítjuk, s ezzel fokozzuk területünk víz és tápanyag megtartó képes-Szervestrágyázás szakszerűen
betakarított területeket, pontosabban akadályozza meg a gyomnö- ségét, valamint a szerkezetét is javítjuk. Segít a levegő/víz arány 

Szervestrágyázással a talaj humusztartalmát tudjuk emelni. Hagyo-vények maghozamát. Nem érdemes fizikailag is teljes gyommen- kialakításában is.
mányos szerves trágyák esetén 30-50 tonna/hektár alatt nem sok tességet biztosítani, az erős visszavágás megfelelő, mert akkor a Tápanyag tartalma a műtrágyákéhoz viszonyítva csekély, azaz 100 
mindent csináltunk. Amennyiben nem nálunk keletkezik a szerves szél nem hordja el a talajt. kilogrammonként átlagosan 2-4 kg körüli mennyiségben tartalmaz 

Itt van az ősz, itt van újra. S egy szeszélyes csapadékos tavasz, egy forró kánikulai 
nyár után jó lenne egy átlagos, nem túl hideg ősz és tél. Persze ez nem 
kívánságműsor, így a lehető legtöbb eshetőségre érdemes érdemben felkészülni, 
hiszen az őszi-téli növényeink egy merőben más körülmények közé kerülnek. 
Idézzünk fel néhány fontos elemet az őszi teendőkből.

�Augusztusban újabb 110 milliárddal nőtt az államháztartás hiánya, az éves terv 112 %-ra.

�Megszüntették az adósságnyomás mérőt. Az államadósság 3 évnyi harc után ugyanúgy 81,6 % mint a kormányváltáskor.
S a kormány választási osztogatásba kezdett, tehát 2014-ben várhatóan már magasabb lesz mint amikor átvették.

�Kínai és OTP-s hitelből vesszük meg az E-On gáztározóit.

�Magyarország a 63. helyet foglalja el a globális versenyképességi rangsorban, ami 3 helyezéssel rosszabb a tavalyinál. Az EU 28 
tagállamából ez a 24. helyezésre elég. De megelőzzük Görögországot, Szlovákiát, Romániát és Horvátországot.

�Dánia a világ legboldogabb országa egy ENSZ felmérés szerint. A világ 156 országa közül Magyarország ezen a listán a 110. 
Tavaly még ugyanezen lista 96 helyezettjei voltunk.

�Júliusban és augusztusban 23 milliárd forinttal kevesebb folyt be a dohánytermékekből mint a tavalyi év azonos időszakában.

�Azért több mint 100 milliárdot már sikerült stadionokra elköltenünk.

�S újabb 32 milliárd forintos közbeszerzést nyert a Közgép.



2. oldal

egy-egy adott hatóanyagot. Tehát bármelyik kultúra tápanyag igé- és biztonságos kijuttatása a gyártási technológiával megoldott. összhangba hozni a mésztrágyázást, hogy a két feladatot egymással 
nyét még a javasolt 1200-1500 kg/hektár dózisú granulált szervest- Ugyancsak ekkor esedékes a mésztrágya és talajt javító anyagok, párhuzamosan és hasonló hatékonysággal el tudjuk végezni.
rágyázás is csak kis részben fedezi. Ha kevesebbet szórunk, akkor például tőzeg bedolgozása is, melyekről a következőkben lesz majd 
ez még inkább igaz. A tápanyagszámításhoz pedig fontos figye- szó részletesebben.

Az öntözővíz vizsgálata, minőségi problémái
lembe venni, hogy a szerves trágyákban nem felvehető tápanyag Amennyiben csak tavasszal vetünk, ültetünk bele növényeket, úgy 
van. Ahhoz a növények csak a feltáródás, bomlás után, tehát a főként a klórt jobban tűrő kultúráknál használhatjuk az olcsóbb Sajnos a mai napig is túlnyomó többségben vannak azok az áru-
talajélet és egyéb körülmények függvényében jutnak. Ennek folya- árfekvésű, a káliumot kloridos formában tartalmazó alap műtrá- termelő kertészek, akik nem ismerik pontosan az öntözővizük 
mata pedig a növények igényével semmilyen viszonyban nincs. gyákat. Korai káposztafélék, korai gyökérzöldségek, magról vetett minőségét. Valószínű így, hogy azt sem tudják, mennyi problémának 
Általában vehető számításba a tápanyag mérlegben a kijuttatott fűszerpaprika ilyen kultúrák. Ha azonban még az ősz folyamán okozója a rossz minőségű öntözővíz. Valószínű, hogy azt sem, hogy 
mennyiség. A növény közvetlen ellátását pedig szakszerűen és vetünk célszerűbb a szulfát alapú komplexeket, illetve kálium van néhány olyan gyakorlatban különösebben nagy erőfeszítést sem 
folyamatosan végezni kell az előbbiek figyelembe vételével a műtrágyát használni, hogy a klóros műtrágyák csírázásra és korai igénylő eljárás, amivel az öntözővíz minősége lényegesen javítható. 
szükségletnek megfelelően.. fejlődés érzékeny szakaszára káros hatását elkerüljük. A magas hidrokarbonát tartalom csökkentése savazással történhet, 

vagy például a megfelelő szűrés alkalmazása az algák ellen. A 
tározó beiktatásával végzett önötözésnél a vas és mangán tartalom Őszi mélyszántás, altalajlazítás Talaj savanyítása és mésztrágyázás
csökkentése pedig levegőztetéssel oldható meg. A termesztés során 

Az őszi mélyszántást elsősorban a kötöttebb talajokon végezzük el, Sajnos a talajvizsgálatok, szaktanácsadók gyakran fújnak riadót a elszenvedett veszteségek, a talaj károsodása miatti problémák 
ahol a téli-tavaszi csapadék befogadása, a talajszerkezet alakulása talajok túl magas, kedvezőtlen kémhatása miatt. A talaj savanyítása többszörös kárt okoznak, mint a szükséges vízkezelés költsége.
miatt erre szükség van. A mélyszántással kerüljön bedolgozásra a azonban nem olyan egyszerű művelet, mint elsőre sokan gondolják. 
szerves trágya, alaptrágya, talajjavító anyag és mésztrágya is. Savval senki meg ne próbáljon talajt savanyítani! A figyelemfelhívó összeállításunk célja elsősorban az, hogy ráerő-
Mélyszántás előtt kerüljön sor az altalajlazításra legalább hároméven- Általában sem jellemző, hogy ami éveken, évtizeden keresztül alakul sítsünk a helyes eljárásokra, azok fontosságára. Természetesnek 
ként. Az altalajlazítás a jogszabály szerint általában ötévenként ki, az pillanatok alatt helyrehozható. A talaj kémhatásának emel- vesszük, hogy nem mindegy mit tankolunk az autónkba, mivel és 
ajánlott. Öntözött termesztésben főként el kell végezni a művelés és kedése pedig ilyen. Hosszú folyamat, melynek sok összetevője van. hogyan ragaszthatunk meg valamit, milyen festéket használhatunk a 
öntözés együttes tömörítő hatása miatt. A helyreállítás is több elemből áll és csak folyamatos beavat- kertben, a szobában, az sem mindegy, mit és hogyan teszünk a 
Laza homoktalajokon még a korai vetésekhez sem célszerű ősszel kozással végezhető el. Az őszi talajműveléskor a ventilált kénpor, növényeink termesztésénél, a növények etetésével végső soron a 
mélyművelést végezni. szulfát alapú műtrágyák tudatos alkalmazása, valamint az erősen saját magunk táplálékát állítjuk elő. Nagyon nem mindegy, hogy 

savanyú, 2,9-4,2 pH-jú felláptőzegek együttes alkalmazásával kell a növényeink, s az ő elfogyasztásával mink mit eszünk.
javítást elkezdeni. Az együttes alkalmazás és a megfelelő és helyes Mindezt persze nem segítség nélkül. Keresse még időben 

Alaptrágyázás és műtrágyaválasztás
arányokat ki kell hangsúlyozni a kezelés eredményének meg- gazdaboltjainkat, szaktanácsadóinkat felmerülő problémáival, hogy 

Amennyiben a területet ősszel felszántjuk, vagy egyéb talajforga- határozása miatt. A rosszul végzett savanyítás hatása az eredeti még időben segíthessünk! A tűzoltással már nem biztos, hogy 
tásban részesítjük, az alaptrágyázást el kell végezni, hiszen később állapotnál is rosszabb körülményeket teremthet, ezért találomra mindaz menthető lesz! Sőt!
már nem tudjuk a szerves és műtrágyát a szükséges 30-40 cm hozzáfogni sem a savanyításhoz, sem a talajjavításhoz, sem a 
mélységbe bedolgozni. Jó megemlíteni, hogy a trágyakijuttatásra mésztrágyázáshoz, senkinek sem ajánlható. A helyes mennyi- Knipf Róbert - Horinka Tamás
vonatkozó jogszabályok szerint november 15. és február 15. között ségeket a talajvizsgálati eredmények, és öntözővíz minőségének 
tilos a trágyázás. Valamint a szerves trágyázásra istállótrágyák ismeretében szaktanácsadó segítségével kell, célszerű összeállítani.
esetében szigorú előírások vannak, melyek betartása mindenkinek 
kötelező. A mésztrágyázás az intenzív kertészeti termesztés tápanyagel-
Alaptrágyából csak a foszfor és kálium megfelelő mennyiségének látásának szerves része. Kissé bonyolultabb téma, mint a tápelemek 
kijuttatására törekedjünk, és nitrogénből csak a talajélethez általános használata, mert a mész, a kalcium nagyon sokoldalú táp-
szükséges, a szármaradékok bontásához szükséges kis mennyi- elem. Alapvetően befolyásolja a talaj kémhatását és a tápelemek 
séget juttassuk ki. Pl. kukorica után a szár elbontásához szártö- felvételében is jelentős szerepe van, különösen a kálium, ammónium 
megtől függően 30-50 kg nitrogén hatóanyagot, azaz kb. 100-150 és magnéziumot illetően (a jól ismert kation antagonizmus miatt).
kg-nyi ammónium-nitrátot célszerű hektáronként kijuttatni. Egyéb A meszezés emelheti a talaj kémhatását, tehát ellenkező hatással 
tápelemből legfeljebb a magnézium jöhet szóba szükség esetén, van, mint amit általában szeretnénk. Lúgos talajon szükséges 
más tápelemet külön nem célszerű kijuttatni. Más a helyzet a meszezéshez a gipsz használatát kell választani, figyelembe véve, 
komplex műtrágyákkal, ahol a tápelemek, mikroelemek egyenletes hogy kalcium szolgáltatása lassú. A savanyítással tehát úgy kell 

Szárazságtűrés, hő sokk védelem,
bórtrágyázás egyben, jobb kötődés
Már többször írtunk a Rheobor lombtrágyánk előnyeiről, haszná-
latairól, de amit egy kísérleti területen végzett kukoricában, az 
mindenki számára megdöbbentő volt. S egyre jobban ráirányítja a 
figyelmet arra, hogy a növény élettanban még nagyon sok mindent 
nem tudunk, s lehetnek, vannak még nagy-nagy meglepetések. 
Kezdődött azzal, hogy amikor a termelőnél előálltam azzal az ötlettel, 
hogy használjon bór trágyát kukoricában csak nézett rám, hogy mi 
bajom, a kukorica nem bór igényes, tartja a szakirodalom. Jó meg-
csináljuk, volt a válasz, hiszen úgyis kaptam már egy csomó szakmai 
segítséget. Annak rendje módja szerint 3-szor egy-egy hektáron, 
azonos táblában, azonos fajtával, azonos vetésidőben (ápr. 20), azaz 
mindenben azonos egyéb feltételek mellett, egy hektár kezeletlen 
kontrol, egy hektár Scorpió 3 liter/ha lombtrágyánkkal kezelve, s egy 
hektár Rheobor, szintén 3 liter/ha lombtrágyával kezelve lett kijuttatva 
a kukorica 6-7 leveles állapotában. Akkor amikor a csőkezdemény 
kialakulóban van, s szántóföldi géppel még könnyen kijuttatható. A 
fejlődésben a virágzásig gyakorlatilag különbség nem volt tapasztal-
ható, ekkor azonban a Scorpióval kezelt terület kb. két héttel mege-
lőzte a kezeletlen kontrollt, s 5-7 nappal a Rheoborral kezelt területet. 
A vízhiány pedig egyre nagyobb lett.
Meglepetés a 2013 08 09-kor történő állomány szemlézésekor ért 
bennünket igazán. Az „érésben” legelőrébb a Scorpióval kezelt 
terület tartott, de a kényszerérés és a vízhiány miatt a kezeletlen 
kontroll is kezdte erősen megadni magát, s a furulyázás itt volt a leg 
szembetűnőbb, míg a Rheoborral kezelt terület még üde zöldet 
mutatott. Következett a cső vizsgálat, s a találomra levett egy-egy 
cső is elég markáns eltéréseket mutatott. De minden írásnál 
szemléletesebbek a képek, melyek magukért beszélnek.
A betakarítás után, melyet terveink szerint külön-külön mérnénk a 
mért eredményekkel természetesen visszatérünk. De maradjunk 
abban, hogy több mint érdekes a kísérleti kukorica képe. A termelőt ilyen jól? Mert bórt és kalciumot tartalmaz természetes formában, a hő stresszt csökkenti. De erről több növény esetén is már cikkeztünk.
pedig akit nekünk kellett kihívni a területre, mert olyan mértékben el növények számára könnyen felvehetően, és a hagyományos bór 
van keseredve az aszály miatt, utólag bevallotta, hogy teljesen lombtrágyákhoz képest (3-5 nap) sokkal elnyújtottabb formában, akár 
„hülyének” tartott amikor meghallotta az ötletemet. Mért működhet ez 14-21 napig is folyamatosan tudja felvenni a bórt, a kalcium pedig a Tisztelettel: Knipf Róbert

www.homokigazda.com/archivum/homokigazda_2013_07.pdf

Rheobor Scorpio Kezeletlen

Mórahalom
(62) 580 317

Zákányszék
(70) 455 5520

Kistelek
(70) 455 5521

Nematox 10 G 1 kg-os 8 000 Ft/db

Nemathorin 10 G 4 kg-os 32 000 Ft/db

Nemathorin 10 G 10 kg-os 74 930 Ft/db

Nemacur CS 1 liter-es 11 500 Ft/db

Nemacur CS 5 liter-es 52 000 Ft/db

Rheobor

Rheobor
Scorpio



3. oldal

Az őszi kultúrák ápolásáról

anyagával. A kettős hatás a télbe menetelkor nagyon jól jöhet. lombtrágyázás.A lehűlések előtt azonban már a Fosfitex termékek, A korai árbevételért tenni is kell
2 Adagja 100 m területre legfeljebb 0,3 dl mennyiség a megfelelő illetve a Rosasol 23-7-23 kezelések következzenek. Befejező lehet 

Az őszi kultúrák kora tavaszi árbevétele nagyon fontos a termesztők mennyiségű permetlével kijuttatva. a Rosasol 3-5-40 káliumtúlsúlyos kezelés, akár ismételve is, ha 
számára. Mértéke azonban egyértelműen az áttelelésen múlik. Csak hirtelen lehűlés következik be.
a télre jól felkészített állománytól várható elfogadható eredmény, Növekedés serkentése
függetlenül attól, melyen is lesz az a tél. Fejes saláta

A növekedés serkentése az őszi termesztési ciklus legkritikusabb A kelés, vagy ültetéskor alapvetően az a cél, hogy egyenletesen, 
eleme. A fény és hőmérséklet erős csökkenését a termelők gyakran A gyökeresedés gyorsasága sok mindent eldönt. Az alacsony dinamikusan fejlődjön az állomány. Az őszi jobb időt maximálisan 
nem veszik tudomásul, pedig a növény fejlődése ezek a tényezők sótartalom és folyamatos foszfor túlsúlyos ellátással kell serkenteni a kihasználva fejlődjön a gyökérzete, erősödjön meg a lombja.
miatt szükségszerűen lelassul. Minden erőltetett serkentés visszaüt, gyökeresedést. Az alacsony sótartalom a fejes saláta esetében alap-A tápanyagellátás és öntözés a fejlődés irányításának a termelő 
mert rendellenes. Növekedés serkentésre csak megfelelően nap- vető kérdés. A kalciumellátás szintén döntő a veszteség kocká-kezében lévő eszközei, lehetőségei. Ezekkel kell jól sáfárkodni úgy, 
fényes és felmelegedésű időszakig van lehetőségünk. Nitrogén zatának csökkentésében.hogy a változékony őszi időjárást a lehető legjobban figyelembe 
fejtrágyázást szeptemberben már kockázatos végezni, ezért a Amennyiben túl erősen zöld a levélszín, érdemes átmosni a gyökér-vesszük. Az időjárási előrejelzéseket érdemes egy kicsit jobban 
nitrogén túlsúlyos lombtrágyázást, Rosasol 30-10-10 mikroelemes zónát és a megfelelő összetétellel pótolni a tápanyagot. Alkalmas figyelni. Nincsen idő ugyanis korrekcióra, javítgatásra, hiszen amúgy 

2komplett kezelést javasolok a meleg időszak alatt hetenként a lehet egy 2 dkg/m  Rosafert 12-12-17+2MgO+mikroelemes fejtrá-is nagyon lassul a fejlődés. Az élettani folyamatok, a fejlődési prob-
növényvédelemmel egy menetben ismételni. Megfelelő növekedési, gyázás, vagy harmonikus tápoldatozással pótolni a tápanyagot.lémák lényegében minden növénynél hasonlóak, ezért elsősorban 
illetve fejlettségi állapotú állományban inkább a Rosasol 23-7-23 A Fosfitex lombtrágyázás a növényvédelem egyidejű erősítése miatt az egyes területekre fókuszálva nézzük át az ápolás feladatait.
harmonikus összetételű mikroelemes komplexet használjuk. Adag- is kiemelten javasolt a Fosfitex Zn/Mn kezeléssel a gyökérnövekedés 

2 jaik 100 m területre legfeljebb 5 dkg a permetléhez utoljára keverve. serkentésére, majd a Fosfitex Cu a kondicionálásra, a párás őszi 
A magvetés előkészítése és vetés Amennyiben az érközi sárgulások jelentkeznek, a Zöld levél beik- időjárás baktérium nevelő időjárásában egy plusz védelmet biztosít. A 

tatása indokolt, akár más szükséges lombtrágyával együtt is. komplett Rosasol 30-10-10, vagy később már a Rosasol 23-7-23 A nyári és őszi kultúra váltása gyakran rohammunka. A vetés elő-
2 Mennyisége 100 m területre legfeljebb 0,4 dl legyen. lombtrágyázást célszerű mindig kiegészíteni kalciummal, tehát a készítése és annak minősége a kelés meghatározója lesz. Csak 

Rosatop-Ca kombinálásával. Minden fejes saláta esetében lényeges megfelelő talajmunka, nedvességi állapot és ülepedettség esetén 
a kalcium ellátás folyamatossága, ezen tehát nem érdemes spórolni.várjunk megfelelő csírázást és egyenletes kelést. Nagyon gyakori a Kalciumhiány megelőzése

megművelés után azonnali vetés. Sajnos a laza talaj még öntözve 
Az őszi és kora tavaszi időszak generális tápanyag problémája sem lesz megfelelő magágy a vetéshez. A levegős vetés pedig 
szabadföldön is, de főként hajtatásban. A megelőzésre érdemes garantáltan elhúzódó, egyenetlen kelést eredményez, melyben a 
különösen odafigyelni, mert a súlyos veszteséget jelentő tünetek csíraveszteség is jelentős lehet.
megjelenésekor már tehetetlenek vagyunk. Az első lépéseket már az 
alaptrágyázáskor meg kellett tenni, de a lombtrágyázással is lehe-
tőségünk van a helyzeten javítani.
A Rosatop-Ca komplett mikroelem soros kalcium lombtrágya az 
őszi-kora tavaszi programból nem maradhat ki. A növények erősí-
tésére a foszfit hatóanyagú Fosfitex Ca/B lomtrágya is szóba jöhet.

Növények megerősítése, télre felkészítés

A szövetek erőssége, a növény felkészítettsége meghatározza a nö-
vények téli, kora tavaszi ellenálló képességét, a télállóságot. 
Különösen akkor van jelentősége a tudatos erősítésnek, ha késői Ennek a növénynek „lóg füle-farka”. De mit is látunk rajta?
vetés, ültetés miatt nagyobb nitrogén mennyiség használatával A tápanyag tünetekből gyakori hogy egyszerre több is megjelenik az 
serkentettük a növények fejlődését. Az öntözés nagyon határozott állományon, ami természetes is, ha egyszerre több tényező is zavart 
visszafogása mellett a lomberősítő kálium túlsúlyos Rosasol 17-9-29 okozhat.
+1MgO+ mikroelemes lombtrágyázás javasolt. Amennyiben úgy látjuk, Ezen a növényen a legjobban látható tünetek és okai:Egyszerre vetve, mégis minden növény különböző fejlettségű. Levegős magágy

hogy növényeink az erős lehűlésekig nem erősödnek meg, célszerű • megnyúlt, nagy, sötétzöld, hullámos levelek- vegetatív túlsúly, 
megismételt Rosasol 3-5-40 kálium túlsúlyos kezeléssel erősíteni a nitrogén túladagolás és magas sótartalom együttesenRá kell szánni azt a pár napot, hogy a beöntözött terület vetés előtt 
lombot. Ugyancsak jól beilleszthető az ellenálló képességet is javító, • erősen sárguló levélszél- korai erős kalciumhiány első tünete, megfelelően ülepedjen, illetve kíméletes tömörítéssel kell az előké-
növényt erősítő Fosfitex Cu kezelés a téli felkészítésbe. melynél a sárgult részek rövidesen elszáradnak, szövetei elhalnakszítést kiegészíteni. (sima hengerezés)
A lombkezeléseket csak addig szabad végezni, ameddig a nappali 

ohőmérséklet 20 C körülig felmelegszik, és az éjszakai hőmérséklet Hónapos retek
oA tápanyagellátás elsőszámú szempontjai sem csökken 5 C-ra, vagy az alá.

Jó azt tudomásul venni, hogy a késő őszi-téli termesztésben a hó-
napos retek nem hónapos. A siettetés pedig a minőségnek, a Alaptrágyázás és startertrágyázás Az egyes őszi kultúrák kiemelhető teendői végeredménynek nagy ellensége. A növekedés gyorsítására csak 

Az egyik legfontosabb elem a megfelelő kálium túlsúlyos alaptrágyá- szeptember-októberben korlátozott idő, illetve körülmény adott. Amíg a felmelegedés és a 
zás és a jó starter ellátás a Rosafert 5-12-24+3MgO+mikroelem, vagy napsütés megfelelő, lehet gyorsabb fejlődést elvárni, ezen túl pedig 
starter jellegű Rosafert 12-12-17+2MgO+mikroelem komplexszel, a bölcs türelmet javasolhatom minden termesztőnek.Petrezselyem
illetve a Microphos MoZn célzott mikrogranulátum starter trágyázással Az év vége előtt még felszedhető állományban egy Rosafert

2érhetjük el. A talajszerkezet javítása, a gyökérfejlődés serkentésére A lomb túl erős növekedését célszerű megakadályozni, ezért a 12-12-17 2-3 dkg/m  adaggal végzett fejtrágyázás október végéig 
®javasolt Rátkalite  kezelés a rövid tenyészidő miatt még indokoltabb, túlzott nitrogén ellátás kerülendő leginkább. Hajtatott állományban még elvégezhető. A lombosodás kezdetekor a retek is meghálálja a 

mint fő tenyészidőben. Ezen természetesen részben esetleg már túl már csak sürgősen elvégzett fejtrágyázásra van lehetőség. starter lombtrágyázást, ezért a Fosfitex Zn/Mn sorkezeléssel 
vagyunk, de a starter lombtrágyázás és kondicionáló lombkeze- Amennyiben a nitrogén alaptrágyázás visszafogott volt a Rosafert indulhat a program. Lombosodás alatt a Gyökér lombtrágyával 

2 lések még nagyon időszerűek. Amit esetleg elmulasztottunk az 15-5-20+2MgO+mikroelem 3 dkg/m adaggal juttatható ki. Szabad- folytatható a kezelés. Felszedés előtt a lombtrágyázást kezdetben a 
indításnál, valamennyire még pótolható az erős lehűlésig. földön már nem célszerű fejtrágyázni. A lomberősítés a növény- Rosasol 17-9-29+1MgO+mikroelemes, majd a gumónövekedés 

védelmi problémák megelőzése szempontjából is nagyon fontos. végén a Rosasol 3-5-40 kálium túlsúlyos színezést, minőséget 
A még fiatal állományokban megismételt Gyökér lombtrágyázás javító lomtrágyával kezeljük. Amennyiben az állomány szedése biz-Starter lombtrágyázás
legyen az első a felkészítésben. tosan a következő évre áthúzódik, úgy a hangsúlyt a télállóság 

A növények megerősítésére a fejlettebb állományoknak az augusz- A következőkben a Fosfitex Cu, vagy Fosfitex Zn/Mn gyökérkép- fokozására kell tenni. A Fosfitex Zn/Mn és a Gyökér lombtrágya 
tus végén kijuttatott káliumos fejtrágyázás volt az első lépés. A ződést serkentő kezelések jöjjenek. Az állomány kondíciójának kezelést itt is érdemes elvégezni, de a minél télállóbb állományt a 
fiatalabb növényeket megfelelő lombtrágyázással lehet és kell a erősítésében a Rosasol 23-7-23+SPE mikroelem soros legyen magas foszfor-káli szinttel érjük el. Az előzőekben felsorolt folyékony 
fagyok beálltáig erősítenünk. A Gyökér lombtrágyázás a lombfej- előtérben. Feltétlenül érdemes Rosatop-Ca + teljes mikroelem soros lombtrágyák mellé a Rosasol 3-5-40-es feltöltő jelleggel végzett 
lődés korai szakaszában javasolt, mely elsősorban nevének kalcium kezelést is beiktatni a lomberősítéshez. lombtrágyázás, vagy lehetőség van még a monokálium-foszfátos 
megfelelően a gyökér növekedését serkenti, de a kalcium tartalma a kezelésre is, a jobb télállóság végett. Kora tavasszal pedig az őszi 
növény szöveteit erősíti. Sorkezeléssel minimális mennyiségre van kezelések ismeretében egy nitrogén túlsúlyos pl. Rosasol 24-8-17 Sárgarépa2 szükség, 100 m területre legfeljebb 0,4 dl mennyiséget kell kijuttatni +mikroelem-es lombtrágyával első kezelésként rá érünk még 
a növényvédelemmel egy menetben. A kezelést egy hét múlva A gyökeresedés alatt a megfelelő starter ellátás kiegészítésére A nagyobb lombot biztosítani.
célszerű megismételni. A Fosfitex Zn/Mn gyökeresedést és ellenál- megismételt Gyökér lombtrágyázás javasoljuk. Megfelelő kálium-
lóságot növelő lombtrágya a késői állományok téli felkészítésében túlsúlyos alaptrágyázás esetén a hosszabb őszi meleg ciklusban a Horinka Tamás
már speciális elemnek számít kettős hatású foszfit foszfor ható- növekedés serkentésére még használható a Rosasol 30-10-10 

Az őszi vetésű, vagy ültetésű kultúrák termesztésének sikere a télbe menetel állapotán, az áttelelés eredményén múlik. Az 
őszi változékony, gyakran szélsőséges körülmények nem kedveznek a télre felkészítésben. A késő őszig végrehajtott ápolási 
műveleteknél ezért a szokásosnál is gondosabban kell eljárni. Tanácsainkat csokorba foglaltuk, melyeket természetesen nem 
kötelező elfogadni, de a jó szándék vezérel bennünket azok érdekében, akik nem a szerencsére bízzák termesztésüket.

Mit tehetünk télbe menetel és az áttelelés jobb feltételeiért



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

4. oldal

Belvíz kell a magasabb terméshez,
avagy a lombtrágyák dicsérete?

és felhasználni? Mert szerintem nem. Meggyőződött róla saját maga, 
s egy beszélgetésben elmondta, hogy eléggé szkeptikus a lomb-
trágyákat forgalmazó cégekkel szemben, mert túl sok a sarlatán, a 
szentelt vizet forgalmazó. S elmesélt egy példát, hogy a saját unoka-
öccse is egy ilyen cégnél dolgozik, dolgozott, s 2012-ben 3-szor 20-
20 hektáron kipróbálták a rokon által javasolt szereket (etikai szem-

A 2013-as év tavasza igen csapadékos volt, s sok helyen komoly pontokból nem írom le a szerneveket), de a megállapítása annyi volt, 
belvíz problémákat is okozott. Így járt az a nagyobb területen, szinte hogy öcskös keres más munkahelyet, mert ebből nem fogsz sokáig 
csak szántóföldi kultúrákkal foglalkozó termelő is akinek Újmo- megélni, s csak lejáratod magad. Tehát lombtrágyázzunk, mert me-
hácson van több száz hektárja, de az alacsony fekvés és a Duna géri, s a növényt a szakszerűen megválasztott lombtrágyával sokkal 
közelsége komoly gondokat szokott okozni, s ez nem volt másképp nagyobb teljesítményre tudjuk ösztönözni. de nem mindegy, hogy 
az idei évben sem. mikor, mit használunk. Amennyiben igényli úgy tudunk segíteni. 
Tavasszal, pontosabban április 23-án a területének egy részén a Gazdaboltjainkban, vagy személyesen és telefonon mind jó magam, 
hosszabb ideje tartó belvíz miatt a búza területének egy részén a Knipf Róbert, telefon 30/515-6077, mind kollégám Horinka Tamás, 
növények már gyakorlatilag teljes gyökérvesztésben voltak. A terü- telefonja 30/229-0756. A kezelésekről, a gabona fejlődéséről ennél 
leten megállva a kezelés előtt egy-két perc alatt a talpunk alatt sokkal több képet, leírást talál a 
megjelent a talajvíz. Na jó, egyikünk sincs 100 kg alatt. A látott 
helyzet alapján a Fosfitex Zn/Mn lombtrágyát ajánlottam, lombon 
keresztül hektáronként 3 literben. S csak egy rövid emlékeztető az általunk forgalmazott 

Az állomány javult, volt már remény a megmaradásra és a jó ter- lombtrágyákról:
mésre is, hiszen az állománysűrűség és fejlettség kimondottan jó 
volt, így a termelő elvégeztetett egy levélanalízist. Melynek eredmé-
nyeként kimutatták, hogy a területen lévő búza foszfort igényelne. A 
termelő ekkor már maga hívott, hogy tudnák-e ajánlani lehetőleg 
folyékony magas foszfor tartalmú lombtrágyát. Én többek között a 
Gyökér nevezetű általunk forgalmazott lombtrágyát ajánlottam, mint 
az egyik lehetőséget, melyet elfogadott. (Az újság egyéb cikkében is 
olvashat róla) S pluszban rátett még egy általunk forgalmazott 
Rosasol 23-7-23+SPE lombtrágyát 5 kg/hektárban. A Rosasol 23-7-
23 +SPE kimondottan a gabona igényei szerint összeállított magas 
mikroelem tartalmú 100%-ban maradék nélkül oldódó lombtrágya, s 
az átlagos lombtrágyákhoz képest 3-szor 4-szer több mikroelemet 
tartalmaz. Azért, hogy a gazda ne aludjon nyugodtan, még egy kis 
izgalom júniusban, s a művelő nyomokban az árvíz idején megjelent 

ROSALIQ speciális oldat lombtrágya család
újra a talajvíz.

FOSFITEX lombtrágya oldatok
A termelő hitte is meg nem is, hogy három-négy nap alatt új hajszál-
gyökerek, és új gyökérszőrök fognak megjelenni. A fajta ugyanaz, 
Béres, a terület alacsonyabb részén, ahol nagyobb volt a baj abból 
30 hektárt lekezelt vele, úgy, hogy a kijuttatáskor a traktor és a S következett a főpróba, a betakarítás, ahol minden eldől, hogy jó, 
vontatott permetező is erősen csúszkált a művelő utakon, s elkelt a vagy rossz, hogy érdemes volt vagy, hogy kár volt csinálni.
terep fokozat is. Négy napra rá a termelő csodálkozására a víznyo-
más miatt kipusztult folt széléről felvett búza töveken megjelentek a 
szép fehér aktív hajszálgyökerek.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

S akkor beszéljenek megint a számok, amikkel megmérjük eredmé-
nyeinket. A háromszori lombtrágyás kezelés szerköltsége a kezelés 
időpontjában nettó 14 ezer Ft/hektár. A 30 hektár mélyebb fekvésű, 
ezért belvíznek jobban kitett terület termésátlaga 7123 kg/hektár. A 
mellette azonos táblában, azonos kezelésben lévő azonos fajta, de 
magasabb fekvésben, s ezért kevésbé víznyomásnak kitett részen a 
termésátlag 6203 kg/hektár, azaz 920 kilogrammal kevesebb. 42 
ezer Ft/tonna eladási árral kalkulálva a 30 hektáron, 38640 Ft/hektá-
ronkénti plusz bevétel, azaz 1millió 159 ezer forinttal több. De ha 
levonjuk a többlet árbevételből a szerköltséget ami azért nagyon le 
van egyszerűsítve, akkor is hektáronként 24640 Ft, azaz 30 hek-
táron 739 200 Ft-tal több tiszta árbevétel. S ne feledjük, a történet 
onnan indult, hogy baj van, próbáljunk annak a szegény vízben álló, 
gyökérzetét elvesztett búzának segíteni. Ha nem lett volna talajvíz, 
akkor valószínűleg a gazda nem is lombtrágyázott volna, hiszen 
kimondottan szép állománya volt. Ön szerint ezek után kérdéses-e, 
hogy fog-e jövőre az általunk forgalmazott lombtrágyákból vásárolni 

Árvíz után betakarítás előtt

http://www.kerteszekaruhaza.com/
termekreferenciak/kalaszos-fosfitex.html

2013-04-23

2013-04-23

Komplett lombtrágyák Felhasználás célja

Rosasol 30-10-10 mikroelemes
Általános növekedésserkentés és 
kondicionálás, megelőzés

Rosasol 24-8-17 mikroelemes
Növekedés serkentése, minőség 
javítása, mikroelem ellátás

Rosasol 23-7-23 mikroelemes
Harmonikus ellátás, kondicionálás, 
mikroelem pótlás

Rosasol 11-14-28 mikroelemes
Érésgyorsítás, minőségjavítás, 
tárolhatóság javítása

Rosasol 17-9 29 mikroelemes
Általános kondíció javítása, 
növényerősítés, mikroelem pótlás

Rosasol 3-5-40 Intenzív érésgyorsító, minőségjavító

Termék Összetétel, % Hatása Felhasználás területe

Gyökér 
3N; 24P2O5; 
4,4 CaO

starter, 
minőségjavítás

zöldség, szántó, 
gyümölcs, szőlő

Rheobor 7B; 12CaO
kötődés, 
megelőzés

szántó, zöldség, 
gyümölcs, szőlő

Zöld levél  7N; 10 Mg
növekedés, 
fotoszintézis

teljes termesztés 
területe

Rosatop-Ca 
10 N; 2 MgO; 
15 CaO; B-Zn

teljes mikroelem 
sorral

teljes termesztés 
területe

Scorpio
5,7 B; 0,78 Mo; 
34 SO3

Kötődésjavító, 
cukornövelő

burgonya, dinnye, 
zöldségek, sárgarépa

Név Összetétel, % Felhasználás célja és területe

Fosfitex FR 0-30-20
Starter és általános kondicionálás, P, 
K pótlás; általános

Fosfitex Zn/Mn
6-15-0; 5 Zn;
3 Mn

Indítás, gyökeresedés serkentés, 
gyökérregenerálás; általános

Fosfitex Ca 0-14-0; 7 CaO
Ca feltöltés és minőségjavítás, beteg-
ség megelőzés, zöldség, gyümölcs

Fosfitex Ca/B
0-14-0; 7 CaO; 
0,3 B

Kötődés, minőségjavítás, stressz tűrés 
a termékenyüléskor; általános

Fosfitex Mg
0-40-0;
10 MgO

Intenzív növekedés Mg pótlás, 
fotoszintézis serkentése; általános

Fosfitex Cu 0-12-12; 1 Cu
Ellenálló képesség javítás betegségek 
megelőzésére, zöldség, szőlő, gabona

2013-04-29

2013-04-29

2013-04-29

2013-06-25

2013-07-05

ELADÓ ÚJ 25-35 le-rős traktorok és munkagépeik
Érdeklődni: E-mail: amstraktor@freemail.hu
vagy: Telefon: +36 30/9786-757, +36 30/3025-886
Árjegyzéket, képeket kérésre küldök!!
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