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Aláírás gyűjtés és tapasztalatai!
Az előző Homoki Gazda újságban megjelent aláírás gyűjtés tapasztalatairól
egy pár gondolatot kívánok megosztani olvasóimmal.
A kép igencsak vegyes. Többen csatlakoztak az aláírás gyűjtéshez, maguk is aláírás
gyűjtő íveket kértek, s azzal keresik fel ismerőseiket, barátaikat, hogy minél előbb összegyűljön a 200 ezer aláírás.
Ebben az esetben ugyanis nincs mérlegelési
joga az országgyűlésnek és a köztársasági
elnöknek, hogy a népszavazást kötelezően
ki kell írni. Amennyiben azonban február 7-ig
nem gyűlne össze az aláírás és az országgyűlés mérlegelési jogköre szerint dönthetne, hogy kiírja, vagy sem a népszavazást a
parlamenti képviselők költségtérítésének
kötelező bevezetéséről, hát azt hiszem senki sem ringathatja magát abban az illúzióban, hogy kiíratnák. Ékes bizonyítéka a
15%-os költségtérítés utáni adó, melyet
csakis maguknak 386-uknak szavaztak
meg. Példamutatásból elégtelen. Köszönöm
mindenkinek aki személy szerint is csatlakozott az aláírás gyűjtéshez. Aztán vannak
olyanok, akik ebben a zord időben csak azért
keresik fel boltjainkat, hogy aláírásukkal támogassák ezt a kezdeményezést. Köszönet
nekik is. S vannak akik félnek, s nem merik
aláírni. Nem értek hozzá, nem írom alá, mert

mi van, ha megtudja ez vagy az, s vannak
olyanok, akik folyamatosan szidják a rendszert, az ellenzéket, a képviselőket, mégis
ha cselekedni kellene csak egy aláírás erejéig, akkor, abban a pillanatban mindenféle
kifogás van, hogy most éppen mért nem. A
rendszer -az előzők és a jelenlegi is- ezeknél
az embereknél érte el igazán a célját. Nem
merik felemelni a fejüket sem ha cselekvésre
kerül sor, de van aki felhív közülük, hogy öszszecseréltem Gyurcsány és Orbán keresztnevét. Igen tudom, hogy Gyurcsány úrnak
Ferenc, és Orbán úrnak Viktor a keresztneve. A felcserélés szándékos volt az előző
cikkben, ezzel is érzékeltetve, hogy az egyik
sem különb a Deákné vásznánál, s ha a saját
érdeke vagy az ország érdeke között kell
választani akkor egyértelműen a saját kerül
előtérbe.
Képviselő urak, lehet gondolkodni a következő úri huncutságon. Mert igenis bízom
abban, hogy össze fog jönni a 200 ezer aláírás, s igen is kötelező lesz kiírni a népszavazást. Ha nem szabotálják a dolgokat, s
nem vizsgálják sokáig az aláírások hitelességét, akkor az európai parlamenti választá-

Várható műtrágya árak a világban és
Magyarországon 2009 első felében!
A jelenlegi eléggé bizonytalan helyzetben a műtrágya árakra több tényező is együttesen hat.
A nitrogén műtrágyák ára a világpiacon el
kezdet a múlt év végén lefelé menni, de a felhasználás nagyarányú csökkenése több gyárnál is több hónapos leállást eredményezett, s
az elhúzódó gáz vita miatt a tendencia megfordult, s újra emelkedésre kell számítani.
A Péti Nitrogénművek több hónapja áll
folyamatosan, s a kormány segítségét kérte,
melyet áttételesen meg is kapott, de a
Magyar Fejlesztési Banknál fennálló 14
milliárd Ft-os tartozása a megállapodások
véglegesítését hátráltatja. Azaz lehet, hogy
mire megegyeznek addigra már lemegy a

szezon, ezzel országosan nagy hiányt okozva, mivel importból nem lehet a kieső menynyiséget pótolni, s az egyébként is szorongatott mezőgazdasági termelésen még
rúgnak egyet.
A foszfor műtrágyák ára a világpiacon 510%-kal ment lejjebb, ami a magyar piacon
is éreztette már hatását, de a forint árcsökkenése miatt ez várhatóan nem lesz érezhető a forintos vásárlásoknál, vagy akár emelkedést is eredményezhet.
A kálium világpiaci ára nem változott a tavaly
nyári árhoz képest, az őszihez képest ellenben csökkent. A kiskereskedelmi áraknál a
jövőben a magas Euró ár miatt ezért további

sokkal egy időben lehet tartani minimális
plusz költséggel.
Január 14-én az aláírás gyűjtés állása
107.256. Kérek mindenkit, hogy amennyiben még nem írta alá, s egyetért a kezdeményezéssel miszerint: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy az országgyűlési képviselőknek csak a
bizonylattal alátámasztott elszámolható
kiadásai után járhat költségtérítés? akkor
keresse fel valamelyik gazdaboltunkat, s írja
alá a gyűjtőívet. Továbbra is várjuk azokat,
akik szívesen vennének részt a gyűjtésben,
s ezzel is segítenék a mielőbbi beadást.
Tisztelettel: Knipf Róbert
főszerkesztő

emelkedés várható. 2008 nyarán az Euró
245-250Ft körül mozgott, míg a jelenlegi
árfolyam 280 Ft körül mozog jelenleg ami
több mint 12%-os árfolyam különbözet. A
kálium ára várhatóan májusig nem is fog
változni jelentősen, akkor a tervek szerint
Kínában beindul a világ legnagyobb kálium
bányája, mely a tervek szerint 2 millió tonnás
éves kapacitásával csökkenti majd a jelenlegi kínai 8 millió tonnás importot.
A komplex műtrágyák ára a hatóanyagaik
összetételétől, azok arányaitól fog változni,
ha változik egyáltalán. A foszfor csökkenő
világpiaci ára és a forint gyengülése ellenkezőleg hat, így a termelő nem biztos, hogy a
kereskedőknél, boltokban olcsóbb műtrágyával fog találkozni.
Knipf Róbert
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„Ej, ráérünk arra még!”
Ismerős a mondat, hát persze, hiszen Pató
Pál Úr mondását mindenki ismeri. Petőfi
Sándor 1847-ben vetette papírra a magyar
emberek egy részére oly jellemző mondást,
cselekvés mintát S termelőink egy része
mind a mai napig így él, így cselekszik. 2006ban amikor elkezdtük Horinka Tamással a
Zöldségnövények hiánybetegségei… című
könyvet írni, mely 2007 első félévében jelent
meg, igenis nagy reményekkel fogtunk neki a
munkának, bízva abban, hogy olyan könyvet
sikerül letenni a termelők asztalára melyet
azok szívesen fognak a kezükbe, s a saját
érdekükben fogják forgatni. Másfél év tapasztalatával el kell mondanunk, hogy tévedtünk. Az itteni termelők nem szívesen olvasnak, nem szívesen lapozgatnak egy több
mint 300 színes képet tartalmazó könyvet,
mely a munkájukat segítené, olvasmányos,
könnyen használható formában. „ Ej, ráérünk
arra még!” A sokak által lenézett Nyírségben
több könyv fogyott, mint itt a Dél-Alföldön,
ahol a zöldségtermesztés intenzitása sokkal
jelentősebb, kivétel Szentes és környéke
ahol a Délkertész TÉSZ támogatta és terjesztette is a könyvet. Igaz a Délkertész
TÉSZ mást is jobban csinál, mindenévben,
így 2008-ban is fizetett tagjainak osztalékot.

A környező TÉSZ-ek pedig nemhogy kifizettek volna, hanem további befizetéseket
kérnek. S közben 2008-ban egy zsák vízoldható 25 kg-os műtrágya ára elérte áfásan a
12.000 Ft-ot. A könyv továbbra is 4.200 Ft.
Egy zsák fölöslegesen kiszórt ilyen műtrágya
3 könyv árát futja. Persze tudom, van egy kis
baj a könyvvel, el is kéne olvasni, ha profit
megközelítő módon akarnánk termelni. De
hát, „ Ej, ráérünk arra még!” ( A lustábbak a
képek átlapozásával és a mellette lévő 5 rövid sor elolvasásával is sokat tanulnának )
Nos, eljött az idő, amikor már igenis NEM,
NEM érünk rá arra még. A kényelmes,
sokszor gyengébb minőségű áru beszállítása a környező TÉSZ-ekhez megszűnik,
vagy már meg is szűnt. Nem biztos, hogy
csak a beszállítás szűnik meg! A vad kapitalista piactörvények lesznek 2009-re a térségben az irányadók. Csakis az fog továbbra is a
mezőgazdaságból megélni, talpon maradni,
aki időben, jó minőségű áruval tud a különböző átvevőknél megjelenni. Nem léteznek a
kapitalista piacon csodák! Jó minőségű árut,
időben, olcsóbban. S ha ezt tudod teljesíteni
akkor nyertél, ha nem, akkor elbuktál. Reménykedni persze lehet, hogy majd csak átveszi, majd csak kifizeti valaki. De reményre

Gazdasági nehézség, vagy elbírja, ráfér!
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft évek óta
törzsvásárlóinak az előző évi vásárlása 50%ig 40 napos halasztott fizetési lehetőséget
biztosított. A 2008-as év volt az első olyan év
amikor viszonylag sokan ezen lehetőséget
kihasználva úgy vásároltak, hogy a vásárlás
pillanatában is tudták, hogy nem fogják a 40
nap lejártával sem visszafizetni. Ezen
vásárlóknál volt még megfigyelhető, hogy a
40 nap lejárta előtt 2-3 nappal a hitelkeretüket kimerítették, maximálisan kihasználták, s aztán eltűntek boltjainkból, a színüket
sem láttuk. Telefonálgatás, levélben való felszólítás, s a fülük botját sem mozdították.
Ezen vásárlói magatartás megszaporodása
miatt, döntöttem úgy 2008 augusztusában,
hogy ez nem mehet így tovább. A becsületes
vásárlókat ugyanakkor nem kívántam néhány renitenskedő miatt büntetni, s a többeknek jól jövő kedvezményt megvonni. Ezért
ezen időponttól a később fizető vásárlóknál a
számlán feltüntetett késedelmi pótlékot számoltuk fel, mely sok esetben csak pár forint
volt, mégis hozzájárult a fizetési fegyelem
javulásához. A továbbra is nótórius nem fizetőkkel szemben ugyanakkor bírósági fizetési
meghagyás, s akkor sem fizetés esetén, végrehajtási eljárás kezdeményezésére került
sor. A 2007-es év alapján megállapított 395

törzsvásárlóból 8 fő ellen kellet végrehajtást
kezdeményezni. A végrehajtási eljárás lefolytatására ellenben akkor is sor került, ha
valaki úgy gondolta, hogy ugyan a tőkét kifizeti, de a bírósági felszólítást és a késedelmi
kamatokat nem. A bírósági felszólítás minimum összege 3000 Ft, nos ha valakivel eljutottunk addig, hogy erre sor került, akkor én
bizony igen is végig vittem, s a jövőben is
végig viszem ezen ügyeket. Ha valaki úgy
gondolja, hogy pár ezer Ft-ért nem fogom ezt
végig csinálni, az a saját bőrén fogja megtapasztalni, hogy tévedett. S csak egy durva
közelítés, hogy egy 20 ezer Ft-os tartozást
mindig jobb megadni, mint a végrehajtót
megvárni az az a tény, hogy végrehajtás esetén ez minimum 40 ezerbe, de ha a végrehajtónak többször kell kimenni akkor 60-80
ezerbe is kerülhet az adósnak. Tudom, én
leszek a szemét azok szemében akik ellen
végrehajtást kértem, de a cég jövője miatt,
ezt a jövőben is fel fogom vállalni. De talán
már így is túl sokat vesztegettünk a szándékosan nem fizető vevőkre. Inkább a számok
tükrében egy kicsit dicsekedjünk. 2008-ban a
törzsvásárlók száma kis mértékben nőt, s
elérte a 403 főt, ami ellenben nagy előrelépés az-az, hogy 36 törzsvásárló 1 millió Ft
nettónál többet vásárolt a Kertészek kis/

alapozni…Száz szónak is egy a vége, az idei
évben környékünkön csak az termeljen zöldséget aki minőséget tud előállítani. Más
inkább ne is fogjon bele. Túlkínálat esetén
először a minőséget, aztán az olcsót veszik
meg, legvégül pedig semmit sem. Ahhoz,
hogy a minőséggel ne legyen gond, ahhoz
nyújt segítséget ez a könyv.
Knipf Róbert (a könyv egyik szerzője)

Nagy Áruháza Kft boltjaiban, s ezek közül a
legnagyobb majdnem 33 millióért. Az összes
forgalmunk pedig 2007-hez képest 30%-kal
nőt. Köszönöm mindenkinek aki csak egyetlen vásárlásával is hozzájárult a 2008-as
eredményünkhöz, köszönöm. Megpróbálunk 2009-ben is mindent megtenni, hogy
lehetőségeinkhez mérten minél jobban megtudjunk felelni az Önök elvárásainak.
Minden egyes munkatársam és a magam
nevében is egy eredményes 2009-es évet
kívánva.
Tisztelettel: Knipf Róbert
Fólia és fátyolfólia akció a Kertészek
kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban
TVK fólia akció
1 éves fénystabil 6,0*0,15*60
1 éves fénystabil 6,5*0,15*60
1 éves fénystabil 8,5*0,15*60
1 éves fénystabil 12,0*0,15*60

28.553 Ft/tekercs
30.933 Ft/tekercs
40.450 Ft/tekercs
57.108 Ft/tekercs

Francia fátyolfólia akció
méretek: 1,6*100; 2,0*100; 3,4*100; 4,0*100;
4,2*100; 4,5*100; 5,2*100; 6,5*100;
8,5*100; 9,2*100; 10,5*100; 12,75*100;
30 Ft/m2 áron (az ár az ÁFA-t tartalmazza)

Kistelek
Mórahalom
Zákányszék
Petőfi u. 32-2.
V. kerület 85.
Bordányi u. 2.
Tel.: 62/ 580-318 Tel.:62/ 290-521 Tel.: 62/ 257-879

Speedie tálca
3×3 tápkocka
4×4 tápkocka

Speedie tálca
3×3 tápkocka
4×4 tápkocka

Speedie tálca
3×3 tápkocka
4×4 tápkocka

Speedie tálca
3×3 tápkocka
4×4 tápkocka

Speedie tálca
3×3 tápkocka
4×4 tápkocka

Speedie tálca
3×3 tápkocka
4×4 tápkocka

Speedie tálca
3×3 tápkocka
4×4 tápkocka

19-39. hét

14-22. hét

23-39. hét

14-22. hét

23-39. hét

14-22. hét

23-39. hét

Karfiol:
Arizona F1
Fremont F1
Conero F1
Limbara F1

Vöröskáposzta:
Red Dynasty F1
Roxy F1

8,60 Ft, 8,80 Ft
8,90 Ft, 9,10 Ft
9,70 Ft, 9,90 Ft

8,90 FT, 9,10 FT
9,20 FT, 9,40 FT
10,30 FT, 10,50 FT

7,20 FT
7,50 FT
8,30 FT

7,50 FT
7,70 FT
8,80 FT

7,20 FT
7,50 FT
8,30 FT

7,70 FT
8,80 FT

7,50 FT

19,00 FT
22,00 FT

18,70 FT

19,50 FT
19,90 FT
23,70 FT

Ár/db (ÁFA nélkül)

A Seminis Vegetable Seeds, Inc., California/Oxnard (USA) tagja.

1238 Budapest, Majori (Tangazdasági) út,
Tel.: (06)1 289 3124, www.seminis.hu

MONSANTO HUNGÁRIA KFT.

Folyamatosan bővülő fajtakínálatunkról érdeklődjön
szakembereinktől: Benák Péter (30/297-77-37)

Speedie tálca
3×3 tápkocka
4×4 tápkocka

16-18. hét

Paprika:
Flexum F1

Fejes káposzta:
Ferro F1
Arrivist F1
Ambrosia F1

Méret

Palántanevelési időszak

Növényfaj, fajta

2-4 kg-os, egyenletes méretű, igazi pultos fejeket
adó 105-110 napos fajta Fusarium ellenállósággal,
nyári, őszi vágásra, illetve tárolásra.

Arrivist F1

Flexibilis fajta, mind fóliában, mind szabadföldön
megállja a helyét. Azoknak a termelőknek, akik
magas termésátlagra és minõségre alapoznak.

Flexum F1

1,5-2 kg-os, rövid tenyészidejű, 70-80 napos
vöröskáposzta fajta, Fusarium ellenállósága
kiemeli fajtaköréből.

Red Dynasty F1

65-70 napos újgenerációs karfiol hibrid,
koraiságát meghazudtolóan jól csavarodik a
lombja, tavasztól őszig ajánljuk.

Arizona F1

A Seminis és a Grow Group Palánta Kft. (Felgyő) közös akciója 2009-es szezonban
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Burgonya gyomirtás 2009-ben – kímélje pénztárcáját!
A burgonyatermesztés meghatározó, egész tenyészidőre szóló technológiai eleme a gyomirtás. A
speciális bakhátas művelés nem teszi lehetővé a későbbi mechanikai (gépi) beavatkozásokat, ezért a
gyommentességet hosszú távon biztosító herbicidek használata elengedhetetlen.
A fontosabb gyomnövények (fehér libatop,
disznóparéj, keserűfű-félék) mellett országosan egyre gyorsabban terjed a humánegészségügyi szempontból is hírhedtté vált
parlagfű. Az egyszikű gyomnövények közül
a kakaslábfű és a muhar-fajok a legjelentősebbek a burgonyában. Ezen fajok kártételének korai megakadályozása, a burgonya
gyors kezdeti fejlődésének elősegítése elengedhetetlen feladat. Az ideális megoldás a
preemergens gyomirtás.
Erre a célra a Makhteshim-Agan a 2008
évben már bizonyított új termékét a Mistral
nevű készítményt ajánlja. A Mistral hatóanyaga, a metribuzin jól ismert a burgonya
termesztők körében. Triazinok családjába
tartozó hatóanyaga a gyomnövények leve-

lén és gyökerén át egyaránt képes felszívódni, talajon keresztüli tartamhatással
rendelkezik. Felhasználása a szekunder
bakhátak kialakítása után, a burgonya kelése előtt (preemergensen) javasolt. Dózisa a
talaj kötöttségétől illetve szervesanyag-tartalmától függően 0,8-1,2 kg/ha (laza talajon,
1% feletti szervesanyag-tartalom esetében
az alacsonyabb dózist kell használni). Kelés
előtt kijuttatva a megfelelő hatás kifejtéséhez a kezeléstől számított 2 héten belül 1520 mm bemosó csapadékra van szükség.
Ha a gyomirtással megkésünk, vagy a
gyomviszonyok lehetővé teszik a posztemergens gyomirtást, a Mistral alkalmazható a burgonya kelése után is 0,5 kg/ha
dózisban, a burgonya 5-10 cm-es hajtás-

hosszáig. Állománykezelés esetén a hatás
feltétele a kezelés utáni 6-8 órás csapadékmentes idő.
A készítmény formulációja könnyen kezelhető granulátum (WG). Hatásspektruma
széles, jól írtja a disznóparéj- és keserűfű
fajokat, a parlagfű, vadrepce, repcsényretek, betyárkóró, csattanó maszlag, libatop,
kövér porcsin, kamilla, tyúkhúr fajokat és az
árvakelésű napraforgót. Egyszikű gyomnövények ellen kombinálni szükséges. A burgonya kelése előtt kijuttatva pl. Pendigan
330 EC 4,0-5,0 l/ha dózisával. Állománykezelés esetén az Agil 100 EC használható
az egyszikű gyomnövények irtására.
Dajka Péter (Makhteshim-Agan)

Hagyományos téli esték
Mórahalom, Varga Csárda

Zákányszék, Művelődési Központ

Kistelek, Aqua Hotel

Január 29.
Linzer Agro Trade Hungary Kft
Sugár Erika
Levélzöldségek tápanyag utánpótlása
Nunhems Hungary Kft - Pécsi Zoltán
Nunhems Hungary vetőmag fajtaajánlata

Január 29.
Syngenta Kft - Törőcsik Éva
Syngenta aktualitások a
zöldségtermesztésben
Bayer Hungária Kft - Égető István
Hatékony és környezetkimélő növényvédelmi ajánlatok a zöldség gyümölcs
termesztésben a Bayer szereivel.

Január 29.
Cheminova Magyarország Kft
Kormányos Ferenc
Növényvédelem-máskép
Monsanto Hungária Kft - Benák Péter
A Kárpia F1 és a Flexum F1
termesztéstechnológiája.

Február 05.
BASF - Repcsin György
BASF újdonságok a növényvédő szer piacon
Makhteshim-Agan Hungary - Dajka Péter
Burgonya növényvédelme Makhteshim
növényvédő szereivel
Február 12.
Magyar Kwizda Kft - Antal Anikó
Több jövedelem 2009-ben a Magyar
Kwizda szereivel
DuPont Magyarország - Hőgye Szabolcs
Új utakon a burgonya védelmében a
Dupont szerekkel
Február 18.
Syngenta Kft - Törőcsik Éva
Syngenta aktualitások a
zöldségtermesztésben
Bayer Hungária Kft - Égető István
Hatékony és környezetkimélő növényvédelmi ajánlatok a zöldség gyümölcs
termesztésben a Bayer szereivel.

Február 05.
Magyar Kwizda Kft - Antal Anikó
Több jövedelem 2009-ben a Magyar
Kwizda szereivel
DuPont Magyarország - Hőgye Szabolcs
Új utakon a burgonya védelmében a
Dupont szerekkel
Február 12.
Cheminova Magyarország Kft
Kormányos Ferenc
Növényvédelem-máskép
Nunhems Hungary Kft - Pécsi Zoltán
Nunhems Hungary vetőmag fajtaajánlata
Monsanto Hungária Kft - Benák Péter
A Kárpia F1 és a Flexum F1
termesztéstechnológiája.
Február 19.
BASF - Repcsin György
BASF újdonságok a növényvédő szer piacon
Makhteshim-Agan Hungary - Dajka Péter
Burgonya növényvédelme Makhteshim
növényvédő szereivel

Február 05.
Syngenta Kft - Törőcsik Éva
Syngenta aktualitások a
zöldségtermesztésben
Bayer Hungária Kft - Égető István
Hatékony és környezetkimélő növényvédelmi ajánlatok a zöldség gyümölcs
termesztésben a Bayer szereivel.
Február 12.
BASF - Repcsin György
BASF újdonságok a növényvédő szer piacon
Makhteshim-Agan Hungary - Dajka Péter
Burgonya növényvédelme Makhteshim
növényvédő szereivel
Február 19.
Magyar Kwizda Kft - Antal Anikó
Több jövedelem 2009-ben a Magyar
Kwizda szereivel
DuPont Magyarország - Hőgye Szabolcs
Új utakon a burgonya védelmében a
Dupont szerekkel
Linzer Agro Trade Hungary Kft
Sugár Erika
Paprika tápanyag utánpótlása

Mindhárom helyszínen a rendezvények 17:00-kor kezdődnek.

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
Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. Felelős kiadó: Knipf Róbert Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85. Tel.: 62/580-316 Fax: 62/580-317 E-mail: moraagro@homoknet.hu

