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Környékünk egyik kedvelt növénye a hideg- lium-foszfát tökéletes, mert 0% nitrogénnel gyítására nem való várakozási ideje 3 nap.
házas saláta és a tél alá vetett „hónapos 52% könnyen felvehető foszfort és 34% 
retek” mely ilyenkor 4-5 hónapos. könnyen felvehető káliumot juttatunk ki. Salátában még a botrytis fenyeget, ellene 

Nitrogénnel kevésbé ellátott területekre ja- a Teldor 500 SC engedélyezet, s 3 nap a 
Saláta gyomirtására a benefin hatóanyagú vasolt a Rosasol 15-30-15-ös műtrágya, várakozási ideje  is. Mindkét kultúrában 

2Benefex engedélyezett szer, míg retekben két alkalommal m  ként 1-1 dkg-ot kijuttat- célszerű használni a Fosfitex termék-
nincs engedélye egyetlen gyomirtó szer- va. Kora tavasszal pedig elég a nitrogént család valamelyik tagját, a gyökeresedés 
nek sem.,  a Benefex kapható 1 és 10 lite- pótolni. Melegebb ősszel az állomány- serkentésére a Zn/MN változatot, míg 
res kiszerelésben. Ennek ellenére a Bene- ok fejlődése megelőzheti a tervezettet, kalcium pótlására a Ca-ost, magnézium 
fexet sokan használják retek vetés előtti ilyenkor célszerű a növény fejlődését eset- pótlásra a Mg-os változatot használhatjuk. 
gyomirtására. Az őszi-téli gyomok közül a leg meggyorsítani, s arra játszani, hogy A Fosfitex előnye, hogy a növények belső 
fő gondot okozó tyúkhurt gyakorlatilag tö- akár karácsony előtt is felszedhető állo- immunrendszerét erősíti, s jól táplált nö-
kéletesen viszi. A veronikát csak gyéríti. A mányunk lehet. A tartósabb jó időt, nap- vényállomány esetén a Fosfitexek haszná-
tervezett ültetés előtt 7-10 nappal 5-10 cm fényt, és fagypont feletti hőmérsékletet latakor nincs szükség egyéb gomba, vagy 
mélyen bedolgozva kell a talajba juttatni, ígérő időjárás esetén érdemes ezen baktérium elleni készítményekre. S nem 
6,5-9,5 l/ha dózisban úgy, hogy a kiperme- gondolkodni, de akkor ezt a tápanyag el- mellékesen nincs élelmezés-egészségügyi 
tezés és a bedolgozás között 30 percnél látással is le kell követnünk. A fejlődés várakozási idejük sem. Dinamikusan nö-
több ne teljen el, mert a napfény UV suga- gyorsítására a Rosasol 17-9-29 tökéle- vekvő sok ezer literes felhasználásuk bizo-
raira elbomlik. Homokon a 7 l/ha, míg kö- tesen megfelel, egy-egy alkalommal nyítja hatékonyságukat. Salátában a nö-

2töttebb területeken a 8-9 l/ha-os dózissal 1dkg/m  dózisban, akár heti két alkalom- vényvédő szerek a viaszos levélfelületen 
érünk el kedvező hatást. mal is. A hidegben a kalcium és a mag- sokáig megmaradnak, s a Dithane -nak 

nézium felvétele talajon keresztül nehéz- nincs ugyan engedélye, de itt hívnám fel a 
A bedolgozást követően 2 napig a házat kes ezért a hiánytünetek megjelenése előtt figyelmet, hogy ha bár mikor használja 
folyamatosan szellőztessük, majd kiültetés célszerű Wuxal Ca-mal ezt megelőzni, salátában azzal a meggyőződéssel, hogy 
előtt egy megismételt rövid szellőztetést kalcium pótlására, hiánytünet megelőzésre két-három hónap alatt lebomlik, akkor azt 
még iktassunk be. Retekben még hasz- a Panda is tökéletes. ki kell ábrándítanom, mert ha egyszer is 
nált, de engedéllyel nem rendelkező használták akkor az a szedéskor még ki-
technológia a Devrinol-lal végzett gyom- Mindkét kultúra kis kultúrának számít, mutatható.
irtás, ha-kénti 2 l, közvetlenül vetés után, a ezért a bennük engedélyezett növényvédő 
talaj felszínére permetezve. Hatóságilag szerek száma minimális. A salátában még Talajlakó kártevők ellen a Force 1,5 G-nek 
nem engedélyezett növényvédő szer fel- csak-csak akad egy-egy szer, de retekben van engedélye, de a téli időszakban a ta-
használására a megyeileg illetékes nö- sem gomba, sem baktérium ölő szer nem lajlakók a talaj mélyebb rétegeibe húzód-
vényvédelmi hatóság adhat egyedi enge- engedélyezett. A téli szezon egyik előnye, nak, kárt nem okoznak, így használata 
délyt. hogy szinte biztos, hogy semmilyen rovar- pénzkidobás.

ölő szerre, még talaj fertőtlenítőre sincs 
A saláta kiültetésnél célszerű a nyárival el- szűkség. Ugyanakkor mindkét kultúra bak- Kora tavasszal a levéltetvek okozhatnak 
lentétesen a tápkockákat a földbe helyezni tériumra és peronoszpórára is fogékony. még esetleg gondot, megjelenésükre 2-3 
mert hideg teleken a kocka annyira átfagy- 10 °C feletti napon már számíthatunk, 
hat, ha nincs a földbe helyezve, hogy a Mindkettő ellen a rezes készítmények len- ellenük a szer választék széles, retekben 
növény akár ki is fagyhat a gyökér meg- nének a hatásosak, de alkalmazásuk felté- a földibolhák betelepedésére számítsunk, 
fagyása következtében. A mélységnél az tele a területileg illetékes növényvédelmi ellenük napos időben védekezzünk, mert 
1-2 cm-es légrést azért tartsuk be, így a állomás eseti engedélye. akkor kiülnek a levelek tetejére, s a kiper-
levegő a levelek alatt át tud járni, s ezzel metezett növényvédő szer sokkal haté-
csökkenti a peronoszpóra fertőzés ve- Peronoszpóra ellen salátában engedélye- konyabban hat. Újbóli betelepedésükre 
szélyét. Tápanyag ellátásnál ügyeljünk ar- zett az Aliette 80 WP, a Buvicid F, a Folpan azonban számítsunk, különösen akkor, ha 
ra, hogy nitrogénben gazdag területre ne 50 WP és a Folpan 80 WDG. Az itt fel- műveletlen füves, erdősávos terület van a 
ültessünk salátát, ne vessünk retket a fo- soroltaknak mindegyiknek 14 nap az élel- közelünkben.
kozott fagyveszély miatt, de ha mégis rá- mezés-egészségügyi várakozási ideje. Az 

Tisztelettel: Knipf Róbertkényszerülünk, akkor kora tavaszig vagy Amistarnak tavalytól újra van engedélye 
növényvédelmi és tápanyag-egyáltalán ne, vagy csak minimális nitro- salátában peronoszpóra és botrytis ellen, 
gazdálkodási mérnökgént tartalmazó műtrágyákkal tápláljuk. A de csak akkor dolgozik jól, ha megelőző 
Kérdés esetén hívjon: (30) 515 60 77begyökeresedés elősegítésére a monoká- jelleggel használjuk, beteg állomány gyó-

Téli hidegházas saláta, hónapos retek hajtatása



Mint tudják, az ORTT a múlt szerdán a A mindkét országos kereskedelmi rádiós tot, holott a kiírás szerint kellett volna. Maj-
Fidesz, a KDNP és az MSZP által delegált pályázatból kizárt Zene Rádió Országos tényi László még arra is rámutatott, hogy 
tagok egyhangú voksával döntött, hogy a Kereskedőház Zrt. is beperli a médiaha- az Advenio Zrt. üzleti tervében a műsoridő 
Sláger Rádió hullámsávját az FM1 tóságot. (Aki mellesleg szintén 50%-ot 20 százalékát tervezte reklámként érté-
konzorcium, a Danubius Rádió által hasz- ajánlott, s megalapozatlan üzleti terv miatt kesíteni, miközben a médiatörvény ezt 15 
nált hullámsáv jogosultságát pedig az került még időnap előtt kizárásra) százalékában maximálja.
Advenio Zrt. Kapja meg hét évre.

Az ügynek azonban van még egy pikan- Vagyis kis hazánkban nem sok minden 
Hiába bíráljuk a döntést, ezt a drága párt- tériája, miszerint az ORTT ismét kivétele- változott az elmúlt 20 év alatt az előző 
jaink így akarják, és még a parlamenti vizs- zett a két nyertes rádióval, hiszen az FM1- időkhöz képest, legfeljebb a „cégtáblát” 
gálóbizottság felállítását is megakadályoz- konzorciumnak fél év haladékot adott, javították át a politikusaink népköztár-
ták! A döntés másnapján lemondott tiszt- hogy visszaadja vagy eladja az érdekelt- saságról köztársaságra. És valljuk be, 
ségéről Majtényi László ORTT elnök is. A ségi körébe tartozó Rádió Cafét, annak ez nem is áll olyan távol a valóságtól, 
Sláger Rádió bejelentette, hogy pert indított ellenére, hogy a cég vállalta, ha nyer, hiszen 20 év alatt csak egyvalamit felej-
a médiahatóság döntése ellen, és kérte a visszaadja a frekvenciát. A másik nyertes tettek ki a demokráciából: MAGÁT A 
Fővárosi Bíróságtól, tiltsa meg a médiaha- Adveniónak pedig azért nem kell vissza- NÉPET!
tóságnak, hogy megkösse a műsorszolgál- adnia a vele közös cégcsoportba tartozó 
tatási szerződést „a jogellenesen győztes- Lánchíd Rádiót, mert a pályázathoz nem is Üdvözlettel: Seres Mária
sé nyilvánított pályázóval“. mellékelt semmiféle lemondó nyilatkoza-

A 2008-as évben Seres Mária egy 4 gyer- Ellenzék és kormánypárt egymásra talált, 
mekes nyíregyházi családanya az Orszá- s kéz a kézben hajtották mindezt végre. 
gos Választási Bizottsághoz népszavazá- Ennek a mérhetetlen felháborító pofátlan-
si aláírás kezdeményezést nyújtott be a ságnak a láttán a felháborodás növekedé-
képviselők költségtérítésének bizonylattal sével erősödött a mozgalom, s alakult meg 
történő alátámasztására. A híradások alig minél szélesebb körben a tenni akarás, 
szóltak róla, szinte semelyik országos rá- szerveződött országos hálózattá. Ha ben-
dió, Tv nem foglalkozott vele. Szándéko- ned is, Önben is van egy kis tenni akarás, 
san elhallgatták. Az interneten, s más csa- hogy igenis ebben az országban kellene 
tornákon is ennek ellenére terjedt a híre leélni az életünket, nem szeretnénk, ha a 
(pl. a Homoki Gazdában is), s az utolsó gyerekeinknek csak azt tudnánk mondani, 
nagy hajrával a négy hónap végére 605 hogy hagyják el az országot, s külföldön, 
ezer aláírást sikerült összegyűjteni. idegenben próbáljanak szerencsét, akkor 

segítse a Civil Mozgalmat. További infor-
Térségünkből is több ezer aláírással tá- mációk a www.civilmozgalom.hu honla- azaz összesen 176-an kerüljenek be a 
mogatták a kezdeményezést. Természete- pon. parlamentbe. Azok a képviselők is le-
sen az alkotmánybíróságon magánsze- gyenek visszahívhatók. Minden képvi-
mélyek ezt megtámadták, időhúzási céllal, A mozgalom erősödése maga után vonta, selő dolgozzon meg az egyéni választó-
de végül is jogerőre emelkedett, a parla- hogy országos tömegbázisa kezd kibonta- kerületének bizalmáért. Ezeket az aláírási 
mentnek nem maradt más lehetősége, kozni, s elindult egy gondolkodás, hogy mit, kezdeményezéseket az Országos Válasz-
mivel 200 ezernél is több érvényes aláírás s hogyan kellene ebben az országban tási Bizottság hitelesítette, s a Kertészek 
gyűlt össze, mint hogy kiírja a népszava- megváltoztatni. Újabb népszavazási kez- kis/Nagy Áruháza boltjaiban bárki aláír-
zást. S lázasan gondolkodtak, hogy ho- deményezések indultak, annak az aláírás hatja, s várjuk azon Önkéntesek jelent-
gyan kerülhetik azt mégis el. Aztán fény gyűjtése van jelenleg is folyamatban. Arról kezését is, akik szívesen részt vennének 
gyúlt agyukban és a nyári szünet előtt el- például, hogy a parlamenti pártok ne ré- ebben az aláírásgyűjtésben, vagy bekap-
fogadtak egy olyan törvényt, hogy a költ- csolódnának a Civil Mozgalom munkájába.szesülhessenek az állami költségvetés-
ségtérítést átnevezték képviselői pótlékká, ből semmilyen juttatásban, azaz adó-
és lakhatási hozzájárulássá. Sürgősséggel Többek meglátása pedig az, hogy gyorsabb forintjaink normálisabb célokra legyenek 
5 napon belül köztársasági elnökünk aláír- változást csakis akkor tudunk közösen elér-felhasználva, s aki pártoskodni akar az 
ta a törvényjavaslatot, holott máskor hóna- ni, ha a változásokat a parlamenten belülről adója 1%-val, párttag díjból, vagy egyéb 
pok kellenek neki hozzá, s alkotmánybíró- is gyorsítjuk. Erre egy törvényes lehetőség adományból járuljon hozzá a számára 
ságunk is 7:2 arányban jóváhagyta a van, a 2010-es parlamenti választásokon szimpatikus párt támogatásához, de ne az 
népszavazás szőnyeg alá söprését. Őket minél nagyobb számban a Civil Mozgalom átlag magyar állampolgárok adó forintjaiból.
is a parlamentünk választja. Azaz fogjuk színeiben bejuttatni képviselőket a parla-
be a szánkat, ne ugráljunk, úgyis az Kezdeményezés történt az országos és mentbe. Magyarországon a választásokon 
lesz amit MI 386-an „honatyák” elta- megyei pártlisták megszüntetésére, s csak párt indulhat, ezért Seres Mária 12 
láltunk. fővel pártot jegyeztetett be, s nem is kívánja csakis az egyéni választókerületekből, 

A Civil Mozgalomról, s céljairól

Pártrádió lesz a Danubius és a Sláger rádió

2. oldal



Magyarország újkori gyarmatosítása a az ország rosszul járt, az emberek szintén, hogy a saját termékeiket keljen megvenni, 
vége felé közeledik. De talán egy nagyon egy pár képviselő jól és egypár külföldi az részükről természetes, más kérdés, 
rövid áttekintést a múltból. A kisebb és befektető nagyon jól járt. S nem mellesleg hogy ezt hagytuk, s döntéshozóink, ország 
nagyobb hatalmak egészen a 20. század az Antal kormány szétverte a magyar me- vezetőink ezt önös érdekből elősegítették. 
második feléig még Európai viszonylatban zőgazdaságot. Szétdarabolta sok-sok kis A behozott gyártó kapacitás még csak-
is próbálkoztak az erőszakos gyarma- birtokra, azzal, hogy egy évszázados csak, de a francia, angol, amerikai keres-
tosítással. Aztán hol külső nyomásra, hol igényt elégített ki. A valóság pedig az, kedőláncok mért kaptak 5-10 éves adó-
belsőre, de a gyarmatosítók az erőszakos hogy a nyugat feltételét teljesítette, s nem mentességet, a magyar bankok helyett pe-
módszereket felváltották gazdasági Magyarország érdekét nézte. Egyedül a dig mért van már szinte mindegyik idegen 
gyarmatosításra, mely jelenleg is folyik. mezőgazdaságban volt reprivatizálás, tulajdonban, - nem véletlenül vették meg 
Gondoljunk csak Angliára, Franciaország- máshol nem. Létrejött számtalan kisbirtok, legelőször-, azt aztán igazán nem tudja ép 
ra, Spanyolországra, vagy Németország- de az itt megtermelt áru felvásárló, és azt ésszel semelyik politikusunk megmagya-
ra, a világ hány és hány pontján tartottak feldolgozó ipari hátteret közben meg- rázni. Nem fizet adót, a nyereséget kiviszi 
fenn gyarmatbirodalmakat. Általában az szüntették. Az ország adóssága úgy nőt, az országból, hitel, majd deviza hitel fel-
előbb érkező alakíthatta azt ki, aztán a ké- hogy nagyon sok mindent eladtunk, de vételére buzdít, melynek árfolyamát egyik 
sőbbiekben a katonai fölénnyel bíró egy- nemhogy csökkent volna az adósságunk pillanatról a másikra meg tudja változtatni. 
szerűen gyarmati háborúk útján elvette az de még növekedett is. Visszasírjuk a régi Ez zseniális. A magyar mindenkori kor-
első gyarmatosítótól. S a „nagy demokrá- rendszert, jön az MSZP.  Az eladások foly- mánykörök és ellenzék pedig ehhez asz-
ciának” számító Egyesült Államokban tatódnak, a képviselők és a külföldi befek- szisztál, törvényi háttért teremt hozzá, hi-
ugyan nem területi gyarmatosítás folyt, de tetők az előzőekhez képest jobban jártak, szen a pártja és önmaga is ebből része-
helyette ott volt nagyon sokáig a rabszol- az ország és a pornép rosszabbul. Elége- sedik. Az ország gazdaságilag tönkre 
gatartás, s a nagy emberi jogok a rabszol- detlenek vagyunk, jön a Fidesz. Folytatja megy, hát istenem, de én jól jártam, vallja 
ga felszabadítás sem szolt másról mint- az elődök megkezdett munkáját csak a sok-sok politikus. Hagyjuk ezt, vagy te-
hogy a felszabadított rabszolga kevesebbe mérték lett még durvább. Kaja Ibrahim és szünk ellene, s leváltjuk végleg ezen levi-
került, mintha még továbbra is gondos- Happy End Kft, Ezüst hajó Kft és Tokaj tézlett „honatyáinkat”. A gyarmatosításnak 
kodni kellett volna róla. Kimutatták, hogy szőlőbotrány, Orbán apuka kőszállítási lassan vége, van még egy-két külföldi 
50 évvel a „rabszolga felszabadításért in- botrány stb. Ez sem tetszik, akkor talán szemmel is értékes dolog, mint az ivóvíz 
dított” háború után érte el a felszabadított mégis inkább MSZP, s jön Medgyesy és bázisunk, hiszen lassan de biztosan világ-
rabszolgák bére azt a szintet, melyet fel- Gyurcsány, a folyamat folytatódik az or- méretekben is tönkre teszi az emberiség, 
szabadításuk előtt gazdáiknak rájuk kellett szág egyre jobban a külföldi tőke kezébe vagy gyógyvizeink, habár az jóval mace-
költeni. Azaz felszabadítottalak, de ettől kerül, de a propaganda jó, s elhisszük, rásabb és kisebb tétel is, s itt van az utol-
kezdve gondoskodj magadról, s ha éhen hogy jobban élünk. Az ország és az em- só igazán nagy falat, a magyar termőföld. 
halsz az már nem az én felelősségem. S berek hitelei az égbe szöknek, de úgy Az igen, azért még érdemes harcolni, hisz 
hogy mindezt mért indítottam ilyen messzi- érezzük, hogy jobban élünk, s megválasz- nyugaton nincs szabad eladó föld, ha vé-
ről, valahogy azaz érzésem, hogy túlságo- szuk az MSZP-t és Gyurcsányt újra. letlenül van, akkor annak minimum 5-szö-
san is sok az áthallás a jelenlegi Magya- Balatonőszödi beszéde 2006 szeptember röse az ára, mint a mai magyar földnek. 
rország és a történelemben már megtör- 17-én kerül a nyilvánosság elé, de még Egy törvénymódosítás, s a föld alatti víz-
tént események között. 2009 április 14-ig kihúzza. Bajnai jön, de készlet is a külföldi földtulajdonos kezére 

mi sem változik.  A politikusok pofátlansá- jut. Az itt élők pedig elmondhatják majd, 
A Szovjetunió meggyengül, belső bajok ga nem ismer határokat, Zuschlag ügy, s hogy Mr Georgnak, vagy Her Gotfridnak a 
gyötrik, s kivonja katonáit Magyarország- Hunvald György aki a börtönben is kapja szolgái, cselédei, csicskái.
ról. Az őket szinte maradék nélkül támo- fizetését, s költségtérítését is, holott ételt, 
gató MSZMP darabokra hullik, s helyette italt, fűtés állam biztosít. S népszavazást Kis pont vagyunk a térképen, s a pénzvi-
megjelennek a „mindent tudó” fő okosok.  elumbuldálva költségtérítés helyett képvi- lág nagyjai, a hét „befektetési, máskép 
MDF fölényes győzelem, viszonylag üres selői pótlék, lakhatási hozzájárulás, sokak- mondva spekulációs bank” napi kamatbe-
államkassza, s jó indulatú de hozzá nem nak 3 szorosan. Az, hogy az ország tönkre vétele mindegyiknek több mint Magyar-
értő emberek kerülnek hatalomra. Ciklus ment, a termelő üzemeink nagyobb részét ország éves költségvetése. Mégis ha nem 
végére privatizáltak nagyon sok mindent, megvették kis összegért, majd bezárták, játszák át nekik, akkor nem lehet az övék. 

Magyarország gyarmatosítása

nagyobb létszámra felfejleszteni. Továbbra saját pártjukból kiábrándult emberek, de erős CIVIL KONTROLRA van szüksége s 
is marad a civil jelleg. nem csak ilyenek. Nagyobb számban az tevékenyen is részt kíván venni, akkor je-

olyanok jönnek akiknek elege lett a lentkezzen a Civil Mozgalomba, a honla-
Nincs olyan pártfegyelem, mely jelenlegi jelenlegi pártok színfalak mögötti össze- pon, vagy nálam, Knipf Róbertnél. 30/515-
pártjainknál megfigyelhető, hogy a párt borulásából, s a színfalak előtt a közön- 6077 
vezetője, vezetése eldönt valamit, s mint a ségnek szóló egymás lejáratásából, s va-
birkák a többieknek azt kizárás kockáza- lami azért nem jó mert a másik javasolta. Knipf Róbert
tával meg kell szavazni, vagy kizárják 
súlyosabb esetben a pártból. A Civil Ha neked is, Önnek is elege van ebből, ha 
Mozgalomba érkeznek balról és jobbról úgy érzi, hogy ennek az országnak egy 
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A világ pénzével rendelkeznek, de na- költségvetésből támogatott pártok és az az elmúlt 20 év pártjai továbbra is kiá-
gyobbik része mögött nincs tényleges őket kiszolgáló média mindent megtesz, rusítsák az országot a fejünk fölül. 
teljesítmény, csak játék pénz, hiszen a hogy az átlagos nem igen politizáló ember Menjünk el szavazni, s söpörjük ki őket a 
számítógép tranzakcióban mindent elbír, ne is tudjon róluk, mégis egyre jobban parlamentből. Nincs más demokratikus 
míg nem kell tényleges pénzt, tényleges hallatják hangjukat. A Jobbik ismert lett, s mód mint a választás, egy olyan választás 
teljesítményt mögé tenni. Az egész világ- egy irány a leváltásra. Jobb és bal oldal melynek játékszabályait Ők írták, s saját 
váltság is mesterséges pénzkivonás, a ha- közösen próbálja maximálisan szélsősé- kényükrekedvükre alakították. Verjük meg 
mis játékpénzt most cserélik le valódi telje- gesnek beállítani, s riogatja velük a vá- Őket a saját szabályaik szerint, menjünk el 
sítményen alapuló pénzre, de a számlát lasztókat. Az átlag polgár pedig a LMP-ről, szavazni.
velünk balgákkal fizettetik meg, hisz hagy- a Lehet Más a Politika pártról, vagy a 
tuk, hogy ránk telepedjenek, az Ő játék- Seres Mária által létrehozott Civil Mozga- Knipf Róbert
szabályaik alapján akarják az utolsó fel- lomról nem tud semmit.
vonást levezényelni. Nem véletlen. Mind az 

MTV1 mind a TV2 behó-
Meg kell akadályozni a magyar termőföld dolt, és ezerrel nyal a 
és vízvagyon külföldi kézre kerülését. 2011 Fidesz-nek, s személy 
közel van, addig kell ezt újra tárgyalni. A szerint Orbán Viktornak. 
bankokat fokozatosan vissza kell vásá- Csak kérdezem, hogy 
rolni, vagy új magyar bankokat kell alapí- hol van a pártatlan köz-
tani. A termő föld termékeit újra feldolgozó szolgálati tájékoztatás. 
iparral kell ellátni. A nagy szellemi kapa- Nézze meg mindenki 
citást igénylő hitake technológiák magyar- csak egy hétig, hogy 
országi meghonosodását fel kell gyorsí- mennyi híradás szól a 
tani, energiafüggőségünket a napenergiá- kormányról, mennyi a 
val, megujjúló energiával  csökkenteni kell, Fideszről, mennyi a 
stb-stb. Sorolhatnám még a feladatokat, Jobbikról, s mennyi az 
de ehhez egy új rendszerváltás kellene, egyéb szervezetekről. 
egy tényleges. Mindenkit arra kérek, hogy  Fidesz 65%, kormány s 
gondolkodjon el egy kicsit, s valószínűleg MSZP 30%, MDF-Jobbik 
szintén arra a következtetésre jut mint én. SZDSZ 4,5%, s minden 
A jelenlegi párttokkal nem megy, kellenek más 0,5%. Tegyünk el-
az ujjak. S habár a jelenlegi állami lene. Ne hagyjuk, hogy 

A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft követve a világpiaci trendet a kiváló minőségű s sokak által megkedvelt műtrágya árait a 
következő képen módosítja 2009 év végéig vagy a készlet erejéig.

A káliumot klóros formában tartalmazók mellett a jól ismert kertészeti, a 
káliumot szulfátos formában tartalmazókat is ajánljuk, melyek a tenyészidő 
bármely szakaszában felhasználhatók és áraik is jelentősen olcsóbbak lettek.

A 100%-ban vízoldhatók ára is jelentősen változott, így érdemes elgon-
dolkodni esetleges elővásárláson.

Rosafert 12-12-17 + 2 MgO + Me 50/1 10 950 Ft/zsák
Rosafert 15-5-20 + 2 MgO + Me 50/1 11 875 Ft/zsák
Rosafert 12-6-18 + 3 MgO + 24,5 SO 50/1 11 327 Ft/zsák3
Rosafert 9-7-14 + 3 MgO 50/1 9 658 Ft/zsák
Rosafert 4-14-22 50/1 12 400 Ft/zsák

Rosasol 11-14-28 +2 MgO + Me 25/1 11 400 Ft/zsák
Rosasol 12-6-36 + MgO + Me 25/1 12 100 Ft/zsák
Rosasol 15-30-15 + Me 25/1 14 300 Ft/zsák
Rosasol 15-5-30 + Me 25/1 11 950 Ft/zsák
Rosasol 16-8-24 + Me 25/1 11 300 Ft/zsák
Rosasol 17-9-29 + 1 MgO + Me 25/1 11 400 Ft/zsák
Rosasol 3-5-40 25/1 11 850 Ft/zsák

Rosafert 11-6-25 50/1 8 055 Ft/zsák

Rosafert 15-12-24 50/1 8 526 Ft/zsák

Rosafert 15-15-15 50/1 8 550 Ft/zsák

Rosafert 9-16-12 50/1 6 644 Ft/zsák

Felhasználása: a káliumigényes és nem klór érzékeny gyökér-
zöldségek, alma, körte és borszőlő őszi alaptrágyázására. 300-600 
kg/ha adaggal a talajállapot, és későbbi tápanyagmegosztás 
függvényében.

Felhasználása: szármaradvány bedolgozással előkészített terület 
őszi alaptrágyázására, illetve késő őszi kijuttatással homoki szőlő és 
gyümölcs ültetvények alaptrágyázására az általános 300-600 kg/ha 
adaggal.

Felhasználása: általános őszi tápanyag feltöltésre, amikor a ter-
mesztett növény igényének megfelelő tavaszi és nyári fejtrágyázással 
egészítjük ki a szükséges tápelem mennyiségeket.

Felhasználása: korai vetésű, és hajtatott gyökérzöldségek sekélyen 
bedolgozott indító trágyázására. Kijuttatása az őszi alaptrágyázás 
szerves anyag beszántás után, annak elművelésével is történhet.

Mórahalom.
Tel.: 62/ 580-318

Zákányszék
Tel.:62/ 290-521

Kistelek
Tel.: 62/ 257-879

TÉL ELEI MŰTRÁGYA AKCIÓ, NEM CSAK NÁLUNK!

A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft boltjain túl az 
Onoz Agro Kft gazdaboltjaiban is kaphatók.

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


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4

