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Tárolt Cégkivonat
A Cg.06-02-000531 cégjegyzékszámú MÓRAKERT Zöldség-
Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet „felszámolás alatt“ 
(6782 Mórahalom, Röszkei út 49.) cég 2011. január 10. napján 
hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. Általános adatok
Cégjegyzékszám: 06-02-000531
Cégforma: Szövetkezet
Bejegyezve: 2001/05/14

2. A cég elnevezése

2/3. MÓRAKERT Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő 
Szövetkezet „felszámolás alatt“
A változás időpontja: 2010/12/27
Bejegyezés kelte: 2011/01/04
Hatályos: 2010/12/27 ...

5. A cég székhelye

5/3. 6782 Mórahalom, Röszkei út 49. Hatályos: 2005/03/10 ...

9/82. Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

Főtevékenység.

A változás időpontja: 2008/04/11 Bejegyezés kelte: 2009/02/28 
Hatályos: 2009/02/28 ...

11. A cég jegyzett tőkéje

11/5. Megnevezés Összeg Pénznem
Összesen 142690000 Ft

azaz egyszáznegyvenkettőmillió-hatszázkilencvenezer Ft.

A változás időpontja: 2008/04/11
Bejegyezés kelte: 2008/07/23 Közzétéve: 2008/08/21
Hatályos: 2008/04/11 ...

13. A képviseletre jogosul(tak) adatai

13/24. CMB Holding Tanácsadó Kft.
HU-1027 Budapest, Szász Károly u. 2. I./12/A.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 
Közreműködő Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

PROFI SÁRGARÉPA VETŐMAG AKCIÓ

Irány a Kertészek kis/Nagy Áruháza boltja

Amennyiben egyszerre 100 ezer szem
Bejó vagy Nunhems sárgarépa 

vetőmagot vásárol boltunkban úgy  
meglepjük Önt egy

1500 Ft értékű garantált ajándékkal.

Az akció 2011 február 15-ig tart.

Tisztel rendszeres Homoki Gazda Olvasó!
A Homoki Gazda újság 2008-tól burkoltan, 2009-től nyíltan, 
de elkezdett foglalkozni egy sokakat éríntő, a térség 
mezőgazdaságát meghatározóan érintő vállalkozással, és a 
körötte kibontakozó mutyi halmazzal. Személyem ellen és a 
Homoki Gazda lap ellen is számtalan támadás, gazdasági 
ellehetetlenítési kisérlet indult. Kezdeményezőiknek lelke 
rajta. Egészségükre.Számomra mégis elkeserítő, hogy a 
termelők félrevezetése mind a mai napig tart. Emlékezzen 
vissza mindenki a Homoki Gazda 2010 decemberi számá-
nak első oldalára, s abban is a Vidékfejlesztési Minisztérium 
sajtóközleményére. (megtekinthető: www.homokigazda.com 
weboldalon). Egy fejezet lezárult a Mórakert Szövetkezet 
életében. Úgy ahogy senki sem szerette volna. Jó 
kezdeményezés, magyar kivitelezés, pár ember nagyon jól 
járt anyagilag, és még mindig nincs felelőse annak, hogy 
milliárdok vándoroltak át magán zsebbe. Vagy ez a magyar 
valóság? A számonkérést a FIDESZ megigérte? Itt  
nem működik? A károsultak a közzétételt követő 40 napon 
belül jelenthetik be kárigényüket, természetesen illetékért. 
Innentől kezdve már csak matematika, hogy érdemes-e, ha 
igen akkor azért, mert a felszámolás lezárása után az ott 
maradt, és egyébként leadozott eredmény visszaigényel-
hető.

Knipf Róbert (főszerkesztő)

A Csődtörvény szerint a hitelezői igénybejelentést a felszámolást 
elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül kell 
bejelenteni a felszámolónak; 180 napon túli bejelentés jogvesztő 
érvényű.

A követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hite-
lező a követelése 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb
200 000 forintot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt 
elkülönített számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - 
befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. 

Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri - de a jogosult 
nem kívánja a regisztrációs díjat az elkülönített számlára befi-
zetni -, a jogosult kérésére a felszámoló az elismert követelésről 
2000 forint nettó összegű költségtérítés megfizetése ellenében 
köteles haladéktalanul kiadni a számvitelről szóló 2000. évi C. 

miért törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont c) alpontja szerinti, a 
követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást, feltéve, 
hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett 
követelést nem engedményezték, és a jogosult igényének kielé-
gítésére várhatóan nincs fedezet. A költségtérítés a felszámolót 
illeti meg.

„Lapunkat a Csongrád Megyei Bíróság P.22.662/2010/3. 
sorszámú ítéletével a következő közlésre kötelezte:

Helyreigazítás:
Lapunk 2010. szeptemberben megjelent, VII. évfolyam 9. 
számában „A hiteles tájékoztatásért Homoki Gazdák című 
újság” címmel megjelent írásunkban valótlanul állítottuk, 
hogy Péter Árpád az Aranypharma Kft. ügyvezetője- a 
„Homoki Gazdák” című lapban cikket írt.

A felperestől ezúton elnézést kérünk.”

Újabban többször eszembe jutott egy régi szakálas 
vicc. Ezt szeretném most megosztani Önökkel:
Móricka csúnyán beszél, és folyamatosan káromkodik az 
iskolában.
A tanárnő leszidja, s büntetésből le kell írnia 100-szor, 
hogy Nem szabad csúnyán, káromkodva beszélni.
Móricka leírja a büntetést, s viszi a Tanárnőnek:
Odaadja, s ennyit mond: Nesze b…. meg, hogy örülj!

Cégjegyzékszám: 01-09-160583
Adószám: 10634963-2-41

A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
dr. Kaszó Éva felszámolóbiztos (an.: Hollanda Éva)
1277 Budapest, Pf. 76.
Adóazonosító jel: 8329113396
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2010/12/27
A változás időpontja: 2010/12/27 

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai

15/18. Vass Antal (an.: Tanács Ilona)
6782 Mórahalom, József A utca 30.
Jogviszony kezdete: 2010/05/27
Jogviszony vége: 2011/05/31
A változás időpontja: 2010/05/27 
Bejegyezés kelte: 2010/07/19 Közzétéve: 2010/08/05
Hatályos: 2010/05/27 ...

15/19. Pónusz József (an.: Börcsök Rozália)
6782 Mórahalom, II kerület 6. A. ép.
Jogviszony kezdete: 2010/05/27
Jogviszony vége: 2011/05/31
A változás időpontja: 2010/05/27
Bejegyezés kelte: 2010/07/19 Közzétéve: 2010/08/05
Hatályos: 2010/05/27 ...

15/20. Oltványi Gyula (an.: Vass Rozália)
6782 Mórahalom, Szántó utca 22.
Jogviszony kezdete: 2010/05/27
Jogviszony vége: 2011/05/31
A változás időpontja: 2010/05/27 
Bejegyezés kelte: 2010/07/19 Közzétéve: 2010/08/05
Hatályos: 2010/05/27 ...

28. A felszámolás kezdete és befejezése 

28/1. A felszámolás kezdetének időpontja: 2010. december 27.
A Gazdasági Kollégium ügyszáma: Fpk. 06-10-000271

A változás időpontja: 2010/12/27
Bejegyezés kelte: 2011/01/04
Hatályos: 2010/12/27 ...
Készült: 2011/01/10 04:24:38. 
Microsec Céginformációs szolgáltató

Közlemény
A Homoki Gazda folyóirat a 2010. decemberi számában, 
„Homoki Gazdák, avagy hogyan is működik az igazság-
szolgáltatás” megnevezésű, Knipf Róbert főszerkesztő 
aláírásával megjelent cikkében valótlanul, Péter Árpád 
személyére nézve súlyosan sértő módon azt állította, 
hogy a Homoki Gazdák megnevezésű lapban, a homoki 
gazdák nevében Péter Árpád „ír”. A cikkből nem derült ki, 
hogy az állítás milyen, és mikor megjelent írásra 
vonatkozik.
A fenti állítással szemben a valóság az, hogy Péter 
Árpád, aki az Aranypharma Kft. ügyvezetője a Homoki 
Gazdák című folyóiratban soha, semmilyen írást, vagy 
cikket nem jelentetett meg, írást nem publikált. Az említett 
írások szerzője egy másik – szintén Péter Árpád nevű – 
személy. Ezúton elnézést kérünk.

Megszületett a másodfokú ítélet is. A Csongrád megyei 
Ítélőtábla jóváhagyta az elsőfokú ítéletet.
Az már más kérdés, hogy Ő sem volt kíváncsi arra, hogy ki 
is az a Péter Árpád, aki annak idején a Homoki Gazdák 
nevű újságban írt. Számára is életszerű, hogy egy 
zalaegerszegi Péter Árpád írt a Mórahalmon megjelent 
Homoki Gazdák nevű újságban, s nem várta meg ítéletével 
a rendőrségi büntető lezárását. Ennyit a sajtószabadságról, 
2011 januárjában.
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Térségi Tükör 2011 január  3. oldal

Az, hogy a gazdák kiszolgáltatottságát sokan kihasználták, s ha már vetted magadnak a bátorságot, hogy Orbán Viktortól akkor talán illet volna az olvasóidat arról is tájékoztatni, hogy 
ezért nem mertek még a saját érdekükben sem megszólalni idéz mely szerint: „A hazugság, mint a métely, mérgezi a 2010 december 27-től a Mórakert Szövetkezet felszámolás 
az szomorú tény. Az is szomorú tény, hogy mind a mai napig nemzet testét, így könnyen térdre rogyunk, és elveszünk. A alatt van, s a termelők kárigényüket 2011 január 04-től szá-
ennek nincs személyi felelőse! De ha azt a csökött kis nemzet életének alapja a jog és a rend.” Akkor mért nem írtad mított 40 napon belül tehetik meg.
agyaddal érdemnek tünteted fel, hogy a gazdák megkapták azt is meg, hogy ezt Palicson mondta, és hazafelé 
két év után a megdolgozott pénzük 50%-át, és nem az meglátogatta a Polgármesteri Hivatalban az általad majmolt, S végül elnézést kérek a Homoki Gazda olvasóitól, hogy ilyen 
egészet, holott a pénzek egy jelentős részét már 2008-ban ki részemről csak értékelt Nógrádi Zoltán polgármester urat. személyeskedő, mélységesen részemről is maximálisan elítélt 
kellett volna fizetni,  akkor csak azt kívánom neked, hogy a Ennek azért lett volna hír értéke, hogy a miniszterelnök úr hangon reagáltam le egy cikket, azt is csakis azért tettem, 
hivatali fizetésedet ne kapd meg 2 éven keresztül, majd két év beugrott Mórahalomra, vagy azért felejtetted ki, mert hőn mert a cikk írójában nem volt annyi becsület, annyi vér a 
után, az addig jogosan járó béred 50%-át kapd meg, és a szeretett nagyvezéredet lehordták a sárga földig, s kiadták pucájában, hogy aláírja a nevét, hanem mint „Munkatársunk-
másik 50% elmaradást csak akkor, ha az elkövetkező 5 évben neki , hogy egy feladata van, rendbe hozni a Mórakertet. tól” aláírással jelent meg, s azon termelőket is újból és újból 
is ott dolgozol, s jól teljesítesz, akkor évente november 30-án teljesen hülyének nézi – azt a pár százat –, akik megsütötték a 
megkapod elmaradt pénzed 10%-át. Egyébként meg örömmel veszem, hogy a Homoki Gazda oly szájukat a Mórakerttel. Egyben ígéretet teszek, hogy ilyen 

lelkes olvasója vagy, hogy a Homoki Gazda 2010 szeptemberi személyeskedő írás a jövőben nem jelenik meg tőlem, még 
2015-ben az utolsó 10% november 30-i megkapásakor számából a Vihar készül cikkből idézed az Orbán Viktor akkor sem, ha a következő Térségi Tükör nem fog másból állni 
mennyit ér a 7 évvel ezelőtti ezer Ft? Csak kérdezem! Mert a idézetét, melyet Nógrádi Zoltán figyelmébe ajánlottam szinte mint személyemre zúduló hazugságokból. Akkor sem!
gazdákkal most ilyen szerződést írattak alá, s a legtöbben alá ugyanilyen szavakkal (www.homokigazda.com weboldalon 
is írták, mert legalább pénzük egy részéhez hozzá jutottak. S bárki leellenőrizheti). S ha már e jeles lap munkatársa vagy, Tisztelettel: Knipf Róbert (főszerkesztő)

Rendszeres olvasója vagyok lapjának. Csak gratulálni tudok va a megkeresett summáról, de a pénz még a mai napig nem hozzá a névvel és címmel való közléshez.
Önnek a bátorságához, amivel a „Mórakert“ témákhoz nyúl! érkezett meg. Egyben felhatalmazom Önt a szerkesztéshez szükséges vál-
Még talán hálás is lehetek (sokad magammal) a tájékozta- A gond csak az, hogy (mi hülyék!!) anyagi tűrőképességünk toztatások, részletek közléséhez.
tásért, amiket megtudtunk az Ön segítségével természetesen teljes mértékéig kitartottunk a Mórakert mellett. Nem számítva Indokaimat nem kell túl magyaráznom:
a Mórakertről. arra, hogy ez a felmondási időre, esetleg végkielégítésre járó - nem szeretnék sem viszont támadást (bár ez nem támadás 
Ma már kissé vonakodva merem elmondani, ez a cég a munkabér nagyon hiányzik az egyébként sem túlfizetett volt volt, hanem egy tény nyilvánosság elé tárása)
munkahelyem volt: 2008.-tól, de a Homoki Gazda újságból dolgozók családi kasszájából. (Itt pontos összeg szerepelt, de - nem szeretnék átfogó APEH vizsgálatot sem
értesültem cégem valós gazdasági ügyeiről. az esetleges beazonosíthatóság miatt ezt kihagytam). A Móra- - sajtópert sem kívánok generálni, sem az Ön lapja sem 
No nem azért, mert a közélet dolgai iránt nem vagyok Glob kft-t pedig, ha igaz, még mindig nem számolják fel, személyem ellen
fogékony, hanem mert olyan szintű „lehülyítés“ folyt a kapukon hogy a bérgarancia alap fizethessen számunkra. Ha igaz 
belül a dolgozók és a termelők felé egyaránt, hogy nem is nem vagyok egyedül a problémámmal! Név és település
sejtettük a valós helyzetet. Megdöbbentő az-az „adósságren- Anyagi fedezet híján nem tudunk jogi kényszerítő eszközzel 
dezés” ami folyik a termelőkkel! élni.
De mi dolgozók sem jártunk különbül. Ebben szeretném a  
segítségét kérni, a sajtó útján ha lehet értesüljön a nyilvános- Köszönöm, hogy meghallgatott!
ság erről is - mivel egyedül nem tudok ez ellen tenni. Továbbra is figyelemmel olvasom lapját.
2010.július 12-től felajánlották a 30 nap fizetetlen szabadságot 
a tömeges elbocsátás helyett - addig az „átmeneti ideig” amíg Név és település
az „állami segítség” meg nem menti a céget. 30 nap után 
dolgoztunk egy napot, majd újból választhattunk az előbbi két 
dolog között: újabb 30 nap fizetetlent. Végül szeptember 12-én 
elhagytam a céget sokad magammal a kitartóbb dolgozók 
közül. Többiek már előbb elmentek.
A közös megegyezéses felmondásokra 30 nap fizetett, de le 
nem dolgozandó felmondási idő járt a távozóknak. Egészen 
addig, míg el nem fogyott a pénz!!?
Megállapodás aláírva, fizetés leszámfejtve, adóigazolás kiad- Köszönettel veszem segítőkészségét, de nem járulhatok 

Íme egy olvasói levél, mely sajnos ugyanúgy igaz mint az 
összes egyéb Mórakerttel és más visszaélésekkel foglalkozó 
egyéb írásaim. Az idő lassan fényt derít egyesekre, valószí-
nűleg lesznek olyanok is, melyek örökre a nagy nyilvánosság 
elöl eltitkolva, rejtve maradnak. De ha nem lesz senki aki 
szavát felemelje ezen visszaélések ellen mert megfélemlí-
tették, mert a fejét sárba nyomták, akkor a hatalmat gyakorlók 

Az e-mail íróját megkerestem szintén e-mailben, hogy le- már azt képzelik, hogy mindent megtehetnek. Ha pedig 
közlöm írását, kértem, hogy ezt névvel tehessem a nagyobb megteszik, akkor a kis embereknek, a nagyoknak, de még a 
hitelesség érdekében, vagy leközlöm írását, s kihagyom azon hatalom gyakorlóinak sem lesz jó. Rövid és hosszú távon 
részeket, mely alapján könnyen beazonosítható lenne. egyaránt gáz lesz, egy kevésbé élhető településsel, országgal 
Erre ez az e-mail érkezett (szintén beazonosíthatók törlésé- senki sem jár jól.
vel):

Knipf Róbert
főszerkesztő

Tisztelt Szerkesztőúr!

„Rossz hír… nagyon rossz hír” adnak a számba egy mondatot, melyet soha nem mondtam. Te szolga lelkű majom, ha már hazudsz, 
akkor olyat hazudj, amely hihető. A gazdák pénzhez jutása igenis mindenki érdeke volt és lesz, mind nekem aki mezőgazdasági 
termeléshez szükséges anyagokkal kereskedik, mind Nógrádi Zoltánnak aki a terület országgyűlési képviselője.

A rendkívüli bőséges csapadék és a szinte minden irányban 
megjelenő magas talajvizek, belvizek a fonálférgek 
terjedésének rendkívül kedveztek. Gyakorlatilag arra kell 
számítani, hogy ahol eddig nem volt ott is megjelenhet a 
fonálféreg, s nagy száma esetén, főleg ha a fertőzés az éppen 
kikelt gyökérzöldségben jelentkezik, akkor akár az egész 
termést, a teljes termesztést veszélyezteti. Amennyiben a 
főgyökeret támadja meg, akkor a megtámadott rész alatti 

tovább rontja. A technológia szerint, teljes területre, tehát nem például Olaszországban mikro szórón, öntöző vízzel történő gyökérzet nem fejlődik, s csak a fölötte lévő 3-5 cm fog 
soronként, 10-15 cm mélyen egyenletesen bedolgozva kellene kijuttatása is engedélyezett. Reménykedjünk, hogy talán az bevastagodni, azaz csutak, eladhatatlan árut termeltünk. A 
használni az engedélyezett kultúrákban. (Burgonya, paradi- EU harmonizációval a magyar engedélyezése is megtörténik, probléma pedig az, hogy szabadon - a vetést közvetlenül 
csom, paprika, uborka) A Vydate besorolása megváltozott, így annak ellenére, hogy a hatósági vizsgálatok Mórahalmon megelőző-, felhasználható szer nincs jelenleg engedélyezve. A 
csak I-es forgalmi kategóriával rendelkező felhasználók folytak, s jó eredménnyel zárultak.Nemathorinnak annak ellenére, hogy sokan használják, mind 
használhatják fel. A Nemacur pedig még mindig nem a mai napig nincs gyökérzöldségben engedélye, s relatíve 
rendelkezik engedéllyel, holott az EU-ban van neki engedélye, Tisztelettel: Knipf Róbertmagas ára miatti aluldozírozása, nem megfelelő alkalmazása    
s felhasználása a legegyszerűbb lenne, hiszen folyékony, s növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök- a vetésmélységbe, 1-2 cm közötti kijuttatása-, hatékonyságát 

Fonálféreg gondokra
kell számolni

saláta gyökerén
augusztus közepén vetett áttelelő hagyma
december közepén ilyen gyökérzettel rendelkezett
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KIEHL PROFESZIONÁLIS

TISZTÍTÁS TECHNIKA

természetes és mű kövek 
impregnálása

fa konzerválás (belső terek)

felület kezelés (pvc-linóleum)

szaniter higiénia

napi takarítás

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

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

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

S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.

MEGHÍVÓ

2011 január 27 (csütörtök) 17 óra
- Zöldség-gyümölcs növényvédelmi technológiák a Makhteshim szerint. 
Koscsó Árpád

- 2009-2010 aszály=belvíz. Megoldások.
Cheminova Kft – Kormányos Ferenc

2011 február 03 (csütörtök) 18 óra
- Hogyan tovább zöldségtermesztés, szűkülő növényvédő szer 
felhasználás mellett. Dupont Kft – Hőgye Szabolcs

- Mit csináljunk jobban 2011-ben. Magyar Kwizda Kft – Mathiász Tivadar 

2011 február 10 (csütörtök) 18 óra
- Eredményesség, hatékonyság a Bayer ajánlásával. Sipos József
- Aktualitások a zöldségek védelmében. Syngenta Kft – Töröcsik Éva

2011 január 27 (csütörtök) 17 óra
- Mit csináljunk jobban 2011-ben. Magyar Kwizda Kft – Antal Anikó
- Hogyan tovább zöldségtermesztés, szűkülő növényvédő szer 
felhasználás mellett. Dupont Kft – Hőgye Szabolcs

2011 február 03 (csütörtök) 18 óra
- Bejo Zaden 2011-es vetőmag újdonságai. Benák Péter
- Eredményesség, hatékonyság a Bayer ajánlásával. Sipos József

2011 január 27 (csütörtök) 17 óra
- Bejo Zaden 2011-es vetőmag újdonságai. Benák Péter
- Mi nem műtrágyákat árulunk, hanem megoldásokat.
Megamór Kft – Horinka Tamás

2011 február 10 (csütörtök) 18 óra
- Zöldség-gyümölcs növényvédelmi technológiák a Makhteshim szerint. 
Koscsó Árpád

- Mit csináljunk jobban 2011-ben. Magyar Kwizda Kft – Mathiász Tivadar

Mórahalom, Varga Csárda emelet

Zákányszék, Művelődési Ház

Kistelek, Aqua Hotel

Mindhárom gazdaboltunkban kapható!

Tel.: (62) 580 316
Mórahalom Zákányszék

Tel.: (62) 290 521
Kistelek

Tel.: (62) 257 879

A KERTÉSZEK KIS/NAGY ÁRUHÁZA KFT.

ELKEZDTE SZIVATTYÚK FORGALMAZÁSÁT

KEDVEZŐ ÁRON 

Egyenletes gumójú, sima bőrű, középkorai fajta. Héja piros, húsa sötét sárga. 
Gumója ovális, hosszúkás-ovális, sekélyen ülő szemekkel, szép piacos. 
Megfelelő körülmények között kiemelkedő terméshozamra képes. 

Előnyök: Kiválóan alkalmas mosott burgonyaként történő forgalmazásra.

A metripáz hatóanyagú (Sencor) gyomirtószerekre érzékeny! 
Főzési típus: B

LAURA

Figyelem!
Folyamatos áremelkedés!
Tisztelt Termelők!

Tudom, hogy sokan bizonytalanok, hogy tudnak-e egyáltalán termelni, sokan kevesebb 
pénzzel rendelkeznek mint amennyivel szeretnének. Mégis szeretném felhívni mindenki 
figyelmét, hogy a műtrágya árak várhatóan májusra akár 20%-kal is emelkedhetnek EUR-
óban, az árfolyam változások pedig további áremelkedést jelenthetnek. S nem áfa alanyoknál 
az Áfa miatt az nem 20 hanem 25%-os növekedést jelent. A világ vezető műtrágya gyártóit 
sajnos egyáltalán nem érdekli a magyar termelők helyzete, és azok fizetőképessége. A kínai 
és indiai felhasználás olyan mértékben nőtt 2010-ben, hogy ez jelentős kereseti piacot 
generált. 2010-ben a kínai felhasználás bővülés nagyobb volt mint az EU összes 
felhasználása. Az alapanyagok ára folyamatosan emelkedik, az energiaárak a feldolgozási 
költségeket növelik, a szállítás szinténemelkedik, így sajnos nem meglepő a folyamatos 
emelkedés. A kőolaj folyamatos áremelkedése a fólia termékek árát fogja rövid időn belül 
emelni nagyságrendjére 10%-ot prognosztizálnak, ez nem Áfa körösöknél szintén 12,5%-os 
emelkedést eredményez. Így mindenkinek aki eldöntötte, hogy mit fog az idén termelni, annak 
csak azt tudom ajánlani, hogy minél előbb szerezze be a termeléséhez. Ha számol, akkor a 
legjobb kamat.

Knipf Róbert
ügyvezető

Szabad készlet
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. mindhárom boltjában kapható.

200 Ft/kg+ÁFA



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
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Felhívás! - Mutassunk példát társadalmi összefogásból!
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft tulajdonosai nevében De ne csak beszéljek, hanem tegyek is le valamit az asztalra! 0,5%-val a helyi XY csoportot támogatta.
Felhívással fordulok minden vállalkozóhoz, térségi ország- Nos a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft nevében felajánlom, Ezen felhívással egyben arra is buzdítok minden egyes diák 
gyűlési képviselőhöz, polgármesterhez, testületi tagokhoz hogy ezen három településen működő gazdaboltok nettó csoportot, hogy jelentkezzen be ezen támogatásért. A jelent-
Mórahalmon; Kisteleken; Zákányszéken, hogy támogassuk árbevételének 0,5%-át ezen csoportok élvezhetik. Tehát a kezők között rendszeres vevőinkkel fogjuk eldönteni, hogy 
közösen a helyi kiemelkedő teljesítményt nyújtó mórahalmi gazdaboltunk nettó bevételének 0,5%-át a móra- mely csoport, egyesület a legméltóbb, vagy ki a legrászorul-

. A nehéz gazdasági helyzetben halmi, a kisteleki gazdaboltunk nettó bevételének 0,5%-át a tabb.
minden fillérre, forintra szükség van. Tudom minden kisteleki, míg a zákányszéki gazdaboltunk nettó árbevételének Kérem a vállalkozókat, hogy minél nagyobb számban csatla-
vállalkozás is hasonló helyzetben van. Mégis ezen kisebb 0,5%-át a zákányszéki kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák kozzanak felhívásomhoz. A csatlakozok listáját,felajánlásukat, 
nagyobb közösségek gyakorlatilag bevétel nélkül a helyi egyesületek, csoportok között kívánom támogatás útján rövid bemutatásukat a következő lapszámban közzé teszem.
önkormányzatok kénye-kedve, valamint anyagi lehetőségének kiosztani. Ezért cserébe egyetlen megállapodást kívánok kötni 
maximálisan ki van szolgáltatva, így az önkormányzatok romló a támogatott csoporttal: mégpedig annyit, hogy a Homoki 
támogatási lehetőségeit próbáljuk meg közösen kipótolni. Gazda újság hasábjain, valamint a helyileg illetékes boltban Tisztelettel: Knipf Róbert
Mindenki anyagi lehetősége és meggyőződése szerint kihirdethetem, reklámozhatom, hogy minden kedves vásárló Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft ügyvezetője
csatlakozhat ezen felhíváshoz. Lelke rajta mindenkinek. aki ebben a boltban vásárolt az nettó számla értékének

diák 
egyesületeket, csoportokat

Gyümölcsök tápanyagellátása az „özönvíz” után
A gyümölcsösök gyökerének zavartalan működéséhez a megfelelő talaj 
adottságok mellett nedvességre, levegőre, tápanyagra van szükség. Az 
arányok nagyon fontosak, hiszen a nedvesség-levegő, vagy az egyes 
tápelemek mennyisége csak megfelelő arányoknál kedvező az életfolya-
matokhoz. A túlzott nedvesség a tápelemek kimosódásával és a gyökerek 
fulladásával együttesen okoz zavart, illetve kárt.

lett ellátásban célszerű gondolkodni. A granulált komplexek Helyzet és megoldási lehetőségek tavasszal
valódi előnyei ilyen körülmények között érvényesülnek 

A magas nedvességtartalom miatt az őszi alaptrágyázást még legjobban. Az azonnali oldódással az induló tápanyag felvételt 
sokan azok sem tudták elvégezni, akik máskor ezzel alapoz- már a kijuttatás után röviddel biztosítják. A komplett ellátás a 
zák meg a következő esztendő termését. A homoki gyü- teljes tápanyaghiány miatt indokolt ilyen helyzetekben, ezért a 
mölcsösökben az őszi kijuttatás helyett egyébként is biztosabb megfelelő összetétel választással, Rosafert granulált 
a kora tavaszi alaptrágyázás. műtrágyával nem kell semmilyen tápanyag kockázatot vállalni.
A nagy őszi csapadék a gyökérzóna tápanyagot a megszokott- A melegen granulált alaptrágyák lassított oldódása garancia eredményeket. A tavaszi időszakban a lombtrágyázásnak erre 
nál sokkal erősebben kimosta, hiszen a teljes tenyészidőben az ellátás folyamatosságára. Az alapanyag és gyártástech- a szerepére különösen gondolni kell.
is magas volt a talajok nedvesség szintje. A kimosódás mellet nológiából adódóan a különböző tápelemek szolgáltatása A komplett Rosasol lombtrágyák megfelelő összetétellel a 
az őszi tartalékoló tápanyagfelvétel is akadályozott volt, ami a hasonló. Nem adódik, nem adódhat az a helyzet, mint mono tápanyag hasznosulásban kiemelt kezelést jelentenek. A mik-
tavaszi induláskor jelentkezik hiányként. műtrágyák esetében, hogy az eltérő oldékonyságú műtrágyák roelemek kiegészítésében, pótlásában, a magas mikroelem 
A feloldódott tápanyag veszteséget, valamint az azonnali miatt az egyik tápelemből teljes az ellátás, a másikból pedig tartalmú Rosasol komplexek jelentős beavatkozást képvi-
felvételhez szükséges könnyen felvehető tápanyagot pedig 30-40 %-os. selnek. A tápelem mennyiséget tekintve a makro elemek a 
tavasszal célszerű lesz pótolni. Célszerű akkor is ha a tavasz A tavaszi szezonra célszerű a könnyen felvehető foszforra pótlásának szerepe kisebb, de élettani szempontból ezek a 
elfogadható körülményeket hoz, hiszen az állomány indulása koncentrálni, ugyanis az indulás gyorsasága a nedvesség mennyiségek sem hanyagolhatók el.
tápanyagot igényel. Célszerű adni akkor is, ha a szokásosnál miatt terhelt gyökereknél fontos szempont. Ugyanakkor az 
nedvesebb lesz, mert a kevés még meglévő tápanyag tovább indulás nitrogén igényére, valamint a legnagyobb mennyi- A korai virágzású gyümölcsök terméskötődést segítő lombtrá-
mozog lefelé, és tovább rontja az amúgy is hiányos állapotot. ségben szüksége káliumra kell a fő tápelemeknél gondolni. gyázása szintén jelentős a termés mennyisége és áttételesen 

A mikroelemek jelentősége az intenzívebb, illetve szervestrá- minősége szempontjából is. A megfelelően magas bórt, kiegé-
gyázásban a kedvező 3-4 éves fordulónál ritkábban részesített szítő foszfort és egyéb tápelemeket tartalmazó lombtrágya 

A kijuttatás célszerű módja állományokban emelhető ki. Ebből a szempontból a homoki választás a megfelelő. Speciálisan ere a célra javasolom a 
A tavaszi alaptrágyázást úgy kell elvégezni, hogy a tápanyag a ültetvények helyzete is veszélyeztetett a mikroelemek szem- Rosasol 9-9-38 B-Mn összetételű kötődésjavító lombtrágyát. 
tápanyagot felvevő gyökértömeghez legközelebb kerüljön. Az pontjából, hiszen a szerves anyag hiánya miatt a megtartó Egy hatóanyagra, a bórra bízni a virágzás-beporzás-termés-
állományban ez a rész a koronacsurgó zónája. Zárt sorú képességük nagyon gyenge.   kötődés teljes folyamatának befolyásolását, nem lehet sikeres, 
állományban a fasor két oldalán a korona szélességtől függő hiszen a folyamat minden fázisát több tápelem befolyásolja, 
két sáv tekinthető legaktívabbnak. Ha a sorok is záródtak már Klórmentes műtrágya használatát kell előtérbe helyeznünk közöttük van, amit a bór. A többit pedig más és más tápelem. 
a sorközök felett az aktív zónaként a sorközt kell tekintenünk. minden klórra érzékenyebb gyümölcsnél. A csonthéjasok és Speciális összetételű a Rheobor kalciumos bórtrágya, mely a 
Fiatal, vagy egyedül álló fáknál, illetve olyan széles térállású bogyósok, tehát kiemelten az őszibarack, kajszi, cseresznye kötődés javítása mellett a termésképződés kezdeti kalcium-
fáknál, ahol nincs koronazáródás, a fa körüli koronacsurgó ellátására klórmentes Rosafert alaptrágyát javasolok. A hiányának megelőzését is szolgálja. 
köre az aktív tápanyagfelvevő zóna. stresszes állapotban a klór olyan növények esetében is hát-  
A tápanyagot mélységben csak korlátozottan tudjuk a gyöke- rányos, melyek egyébként klórra nem kifejezetten érzékenyek, A foszfit hatóanyagú Fosfitex élettani hatása a tápelemek és a 
rekhez közel helyezni, hiszen komolyabb sérülés okozása mint például az alma. biológiailag hatékony foszforforma miatt sokkal szélesebb.
nélkül kell a bedolgozást elvégezni. Bedolgozás nélkül azon- A gyökérképződésre, fejlődésre kedvező hatását az ellenálló 
ban alaptrágyázást nem célszerű végezni. képesség fokozásával éri el. Az ellenálló képességet A lombtrágya nem csak közvetlen tápanyag, 
A sávos kijuttatás a felesleges tápanyag felhasználást csök- befolyásoló fitoalexinek képződésének serkentésével a beteg-serkentő hatású is
kenti, tehát kevesebb műtrágyával érhetjük el ugyanazt az ségekkel és káros környezeti hatásokkal szembeni nagyobb 

A fakadás után a lombtrágyázással még egy kapu nyílik a eredményt, tehát a költségünket csökkentjük. ellenállóság határozottan javítja a fák teljesítő képességét.
tápanyagellátásban. A közvetlen ellátással, az azonnali A bedolgozással a tápanyag gyorsabban kerül a fejlődő gyö-
felvétellel nagyon sokat segíthetünk azzal a kis mennyiséggel kerekhez, ugyanakkor a talaj tartósan nedvesebb, mélyebb A megfelelő tápanyagellátás tehát nem csak a termésmennyi-
is ami  a 7-10 naponkénti kezeléssel kijuttatható. A lombtrá-rétegeiben az oldódás biztosabb és a kiszáradás veszélye séggel összefüggő kérdés, hiszen a fa kondícióján, egészségén 
gyázás jelentősége az az élettani hatás, melyet a tápanyag-kisebb, esetleg minimális. keresztül hosszabb időre, akár az egész életére kihathat.
forgalomba rövid úton bekerülés, gyorsasság kifejt. Mellette a 
tápanyagforgalom serkentése a gyökéren keresztül végbe- Horinka Tamás

Tápanyagforma és összetétel megválasztása menő felvételt is mérhetően serkenti, ezért is ad a táp- szaktanácsadó
anyagfelvételt akadályozó körülményeknél különösen jó Miután a kimosódás egyetlen tápelemet sem kímélt, a komp-
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