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Önkormányzati választások Mórahalom 2010,
vagy ami a győztes kommünikéjéből kimaradt
Először is mind a magam nevében, mind Szögi Imre nevében
szeretnénk megköszönni azokat a szavazatok kik bizalmat szavaztak nekünk, s támogattak bennünket, s változást szerettek
volna.
Aztán innentől már csak és kizárólag a saját nevemben írok,
fejtem ki gondolataimat. Nos akkor még egyszer: szeretném
megköszönni azoknak akik rám szavaztak, mert azok egyben
magukra is szavaztak s a változásra is, a városra is. Aztán
szeretném megköszönni azoknak is, akik nem rám szavaztak,
mert azok meg az én érdekeimre szavaztak. Nem hiányzott
nekem az a polgármesterség alapból sem, csak egyszerűen nem
bírta, bírja a gyomrom ami ebben a városban sokszor folyik.
Egész életemet, vállalkozásaimat át kellett volna szervezni, ha
nyerek. De azok a választók, akik ellenfelemre szavaztak, azok
ettől a gondtól megszabadítottak. Akik pedig nem jöttek el
szavazni (42%) azok is véleményt mondtak, vagy tartottak meg,
de azoknak igazából nincs mit megköszönnöm. Az egész
választási kampányról, választásról pedig annyit, hogy a mórahalmi választók úgy voltak mint a megcsalt házastárs: Először el
sem hiszi a terjengő pletykákat, hiába igazak, s ezért már nem is
pletyka, aztán amikor valaki szemtől szembe megmondja neki,
akkor az első reakció a kétkedés, a második a harag, hogy
egyáltalán mért kellett elmondani. A kétkedést tetten érés követi,
mégis.... Aztán a jó évekre tekintettel, még valószínűleg meg is

bocsájt a megcsalatásért. A mórahalmi választók nagyobb része
itt tart jelenleg. Aztán jön a szégyen, pedig a másiknak kellene, s
jön újra a düh, hogy mért is kellett ilyen helyzetbe kerülni, vagy
maradtam volna a boldog tudatlanság állapotában. S végül jön a
szakítás, vagy a se veled se nélküled.
S akkor ami a győztes kommunikációjából kimaradt. Természetesen csakis véletlenül. Szeptember 30-án éjjel ismeretlen tettes,
tettesek 10x10 cm-es röpcédulákkal elárasztották a várost, melyben, mellyel azt a látszatot kívánták kelteni, hogy én sem vagyok
más, különb, én is gyalázkodom. A röpcédulán az állt, hogy
„PUSZTULJON minden NÓGRÁDI!!! Támogassátok Knipf
Róbertet! Az Igazak Társasága”. Október 1-én feljelentést tettem
a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, extra sebességgel kiadattam még egy szórólapot, s október 1-én az esti órákban
minden belterületi postaládába eljuttattuk az üzenetemet, hogy
semmi közöm az alpári, mocskolódó röplaphoz. S a dolog
innentől válik érdekessé.
Mórahalom város frekventáltabb helyein mindenhól működik térfigyelő kamera rendszer, aminek felvételei a polgármesteri hivatalba futnak be. A röpcédulákat is ezeken a pontokon szórták szét.
A városi rendőrkapitányság a kamera felvételek ügyében megkereste a polgármesteri hivatalt, s Nógrádi Zoltánt is, hogy Ő
akar-e feljelentést tenni. S lás csodát, a kamera felvételeket az

önkormányzati hivatal mind a mai napig sajnos még nem tudta
kiadni, Nógrádi Zoltán pedig nem kívánt feljelentést tenni, sőt
mivel Ő nem tett feljelentést, ezért az eljárást is megszüntették.
A történetnek azért itt nincs vége, mert azért annyit sikerült
megtudni a felvételekről, hogy azzal egyébként sem ment volna
semmire a rendőrség, mert az elkövető(k) olyan szinten ismerte a
kamerák felvételi szögeit, hogy egyetlen kamera felvételen látszik
az elkövető karja amikor éppen a buszmegállót teríti be förmedvényével. Október 02-án pedig nekem jelezték, hogy egy
alacsony, a hivatalban dolgozó emberke a vélelmezhető elkövető.
(Azért csak vélelmezhető, mert addig amíg a bíróság jogerősen ki
nem mondja valaki bűnösségét, addig ártatlannak tekintendő).
Nevet és az akkor viselt ruházatot is leírták, de erre az információra sem tartott igényt a rendőrség. Inkább lezárta a nyomozást,
mivel Nógrádi Zoltán nem tett feljelentést. Rossz színben, ugyanakkor nem Őt tüntette fel a röplap hanem engem, én pedig nem a
Nógrádi család védelmében tettem meg a feljelentésemet. A nyomozás lezárását természetesen megkifogásoltam. Habár a
végeredmény felöl nincsenek kétségeim, a felvételek várhatóan
már nincsenek meg, így az egyetlen bizonyíték is eltüntetésre került. Nos ennyit, egy kis adalék a mórahalmi „i”gazságszolgáltatásról!
Knipf Róbert
volt polgármester jelölt

Tekereg a Mórakert kígyó!
Hangos volt a helyi és megyei, sőt az országos sajtó is, hogy
megkezdődött a Mórakert Szövetkezet konszolidációja,
rendeződik a Mórakert működése. S Nógrádi Zoltán és a FIDESZ
segít a bajba jutott gazdáknak, kifizetik a tartozások 50%-át. De
jó, végre történik valami jó is ebben az országban, gondolhatja az
átlag újságolvasó, az átlagember. Ha valami túl szép, hogy igaz
legyen, akkor nézzünk egy kicsit a dolgok mögé is.

engedményező az engedményessel szemben a kötelezett
szolgáltatásáért - az engedményezés fejében kapott
ellenérték erejéig - kezesként felel, kivéve, ha
a.) a követelést kifejezetten bizonytalan követelésként
ruházta át az engedményesre;
b.) felelősségét egyébként kizárta.

A tények:
- a Mórakert tartozásának 50%-át a Magyar Követelés Kezelő Zrt
fizeti ki az államnak befizetett adó forintjainkból. Persze lehet,
hogy a kormány által ellopásra kerülő magánnyugdíj pénztári
befizetésekből.
- a termelőknek azért, hogy jogos pénzük 50%-át megkaphassák, ezért egy olyan engedményezési nyilatkozatot kellett
aláírni, melyben vállalták, hogy az elkövetkező 5 évben minden
terményüket a DATÉSZ Zrt-hez mint engedményeshez szállítják. Amennyiben nem, úgy a fennmaradó másik 50% -ról
kárátalány formájában lemondanak, mely kifizetésre a DATÉSZ
évi 10%-onkénti kifizetést vállalt, azaz 2015 november 30-ig.
Csak halkan megjegyzem, hogy a 2008-ban már jogosan járó
pénz 10%-a mennyit ér 2015 novemberében. Ugyanis a termelők minden kamatkövetelésükről is természetesen lemondtak. A kifizetésekbe, illetve nem teljesítés esetén a kárátalányba
a tagi kölcsönök 50%-át is bevonták.

Az engedményes DATÉSZ Zrt által rendelkezésre bocsátott
engedményezési szerződés ugyanakkor nem rögzíti sem a
követelés megtérülésének bizonytalan jellegét, sem a kezesi
felelősség kizárását. Mindezekre figyelemmel előállhat az a
jogi helyzet, hogy a kötelezett kötelezettségét utóbb az
engedményes felé nem teljesíti, és elévülési időn belül az
engedményes az engedményező felé érvényesíti a kezesi
felelősséget, melynek alapján az általa a követelés „megvásárlására“ ellenértékként kifizetett összeget visszaigényli.

„

Egy szegedi ügyvédi iroda állásfoglalásából egy részlet
JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS

- a Mórakert TÉSZ követelései kapcsán a DATÉSZ Zrt által
rendelkezésre bocsátott engedményezési szerződés
tervezethez Az engedményezésre irányadó Polgári Törvénykönyv 328. §
(1) bekezdése értelmében a jogosult
követelését szerződéssel másra átruházhatja
(engedményezés). Jelen esetben is erről lenne szó.
Ugyanakkor a Ptk. 330. § (1) bekezdése értelmében az

„

Egyszerűbben és érthetőbben megfogalmazva tehát a termelő ne
örüljön túlságosan, mert a most megkapott pénzt akár vissza is
követelhetik tőle. Mint ahogy ezen szerződések aláírását követően szinte azonnal több mint 100 termelő kapott egy levelet a
Kvantum Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-től melyben
egy 2008-ban kötött szintén engedményezési szerződésből
kifolyólag követelik vissza az akkor kifizetett pénzeket a termelőktől. Az, hogy a Kvantum Zrt levelét az engedményezési
szerződések aláírása után kapták meg a termelők az csak is a
véletlen műve?! Vagy így lehet eggyel több bőrt lehúzni a
termelőkről. Ha hagyják, akkor mért ne? Vallják igen sokan ebben
az országban.

„

A levélből egy részlet:
A felszólító levél megküldésével egyidejűleg felvettük a
kapcsolatot Mórahalom Város Önkormányzatával is, hogy
közösen dolgozzunk ki egy olyan megoldást, amellyel a

Mindenkinek az egyéni fantáziájára bízom, hogy kivel
helyettesítené be a szobrokat.

fentiekben írt negatív következmények elkerülhetővé válnak.
Amennyiben azonban sem a Szövetkezet, sem a TÉSZ Kft,
sem pedig az Önkormányzat nem áll, vállal felelősséget az
Önök által engedményezett követelés(ek) rendezése érdekében, úgy Társaságunk arra kényszerül, hogy követelés(ek)
megtérülése érdekében Önökkel szemben járjon el.

„

A levél mellé mindenkinek személyre szóló adósság kimutatást
csatolnak, melyet a termelő azzal a tudattal faktorált annak
idején, hogy így előbb lesz pénze, s a Mórakert Szövetkezet,
TÉSZ természetesen fizeti. A gusztustalanság itt azért nem ér
véget, mert nem csak a tőkét, hanem a kamatot és a késedelmi
kamatot is a termelőtől követeli a faktor cég a maga szempontjából jogosan. Persze az már erősen vitatható, hogy mért várt
eddig 2008 óta.
folytatás a 2. oldalon

2. oldal

folytatás az előző oldalról

Bezzeg annak idején a termelők nagyobb része minden további
nélkül belement ebbe a variációba, hiszen minden Mórakertben
érdekelt, vezetőségi és volt vezetőségi tag megnyugtatott mindenkit, hogy ez csak formalitás, s így előbb jutsz a pénzedhez!
Szólt az ígéret. Most pedig jön a fekete leves.
Mégis azt mondom, hogy van egy kis remény, ha pedig a termelők összefognak, akkor annál is több. Éppen ezért, mert még
lehet valamit tenni, keresni, ezért több termelő elhatározta, hogy
PERKÖZÖSSÉGET hoz létre, melyben közösen megbíznak egy
ügyvédet, ügyvédi irodát, hogy képviselje érdekeiket. Költséghatékonyabb, és ha sokan csatlakoznak hozzá, akkor jobban oda
is figyelnek rájuk. Ezért a következő címen, s telefonszámon
csatlakozási szándékát mindenki jelezheti aki ebben a faktorálási
ügyben érintett: Becsey Zoltán 06-70/9472323; valamint a következő email címen: z.becsey@vodafone.hu Minél előbbi jelentkezést kérnek, hogy mielőbb a megalakuló ülés létrejöhessen.
A két történet között kísérteties a hasonlóság, csak szólók, hogy
emberek kérem vigyázni. Nincs már választási kampány, nem
kell a Mórakertről politikai célok miatt az embereket megtévesztő
álhírekkel és hazugságokkal traktálni, melyek az egész konszolídációt lelassították. Döntse el mindenki szíve szerint, hogy ki

hazudott Önöknek olvasóknak, Önöknek termelőknek, Én Knipf
Róbert a Homoki Gazda főszerkesztője, vagy a Mórakert vezetői,
a Mórakert megmentéséért kardoskodó politikusok. Az én
lelkiismeretem tiszta, ha valamiről nem tájékoztattam Önöket,
akkor az azért volt mert nem tudtam róla, vagy nem tudtam volna
bizonyítani egy esetleges bírósági eljárás során. Vajon a kinevezett és választott vezetőink is elmondhatnák ugyanezt? Persze
elmondani elmondják, de igaz is amit mondanak? S mellesleg, ha
és amennyiben jól működött volna, akkor nem kellene egyáltalán
konszolídációról beszélni, legfeljebb arról kellene vitatkozni, hogy
a képződött plusz nyereséget milyen arányban kell felosztani.
Erről itt valahogy nincs szó, csak arról, hogy ki tud kevesebb
veszteséggel ebből kiszállni. Sajnos, hogy erről kell beszélni, de
felelős természetesen még mindig nincs.
S akkor itt egy harmadik történet, mert a gondok miatt több termelő tag ki kívánt lépni, s a Mórakert Vezetősége alapszabályra
hivatkozva gyakorlatilag egy teljesen törvényellenes határidővel
engedélyezi.

„

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A 2010. május 27. napján módosított, hatályos
Alapszabályzat VII. Fejezet 2./ pont első mondata az alábbi:

„A tag a kilépési szándékát az igazgatóságnak –írásban– az
előző év június hó 30-ig kell bejelentenie, a tagságról való
lemondás a tárgyévi kötelezettség teljesítésével, a
gazdasági év végén, december 31. napján lép hatályba.”
A Szövetkezeti törvény 62. § - a értelmében a kilépési
szándékot az igazgatóságnak írásban kell bejelenteni.
Az alapszabályban kell meghatározni, hogy a kilépésre
vonatkozó bejelentés és a tagsági jogviszony
megszűnése között milyen időtartamnak kell eltelnie,
azonban az nem lehet hosszabb három hónapnál.
A Szövetkezet alapszabályzata alapján a kilépés bejelentése
és a kilépése közötti időtartam nem felel meg a Szövetkezeti
törvény vonatkozó, fent meghatározott rendelkezésének, a
tagra nézve hátrányos helyzetet teremtve, annak kilépési
időtartamát a bejelentéstől számítva hosszabb határidőben
szabja meg.

„

A törvénysértő állápot jelenleg is fennáll, így a Ctv. 79. § (1)
bekezdése alapján van helye törvényességi felügyeleti
eljárásnak a szövetkezettel szemben.
Knipf Róbert
főszerkesztő

Startertrágyázás, a foszfor szerepe
A gyakorló kertészeknek a foszfor szerepének említésekor automatikusan a startertrágyázás jut eszébe. Teljesen
jogosan, hiszen a foszfor igazi indító tápelem az intenzív kertészeti termesztésben, azzal együtt természetesen, hogy a
foszfornak a tenyészidőben is fontos szerepe van.

A foszfor a növény élettani folyamatainak energia rendszerének
működésében tölt be pótolhatatlan szerepet. Két olyan
vegyületnek, szerves foszfátnak alkotó eleme (ADP= adenozindifoszfát és ATP= adenozin-trifoszfát), melyek a növény fejlődő
részeinek energia háztartásáért felelnek.
A legnagyobb energiát az osztódó szövetek, az újonnan képződő
részek, a gyökércsúcsok és hajtáscsúcsok intenzíven fejlődő
részei igénylik. Ezeket a helyeket nevezzük a növény tápanyag
és energia depóinak, hiszen a legnagyobb tápanyag és energia
igényűek.
A növény életében csak a fejlődés kezdeti szakaszára jellemző,
hogy viszonylag kicsi a tápanyag előállító, asszimiláló zöld tömeg, ugyanakkor viszonylag nagy az energiaigényes fejlődő
rész, a már említett hajtás és gyökértömeg.

A kezdeti fejlődés a teljes tenyészidőre, a
télállóságra, az eredményre is hatással van
A növény fejlődése szempontjából a kezdeti szakaszban a növekedés, a gyarapodás meghatározó, hiszen a vegetatív, szerves
anyagot előállító tömeg lesz a generatív, termésképző szakasz
beindítója és ellátója.
A jó starter ellátással az őszi kultúrák fényszegény időszakban
kialakult tűrőképességét is kedvezően alakítja. Nem közömbös a
hidegtűrés és betegségekkel szembeni ellenálló képesség. A
kezdettől erős növények tűrőképessége, télállósága mérhetően
jobb. A termesztés szempontjából néhány oC-kal nagyobb károsodás nélküli hidegtűrés már a termesztés sikerének alapja lehet.
Bizonyítgatni sem kell, hogy a dinamikus kezdeti fejlődés a
termés koraiságát, minőségét, majd a későbbi termő egyensúlyt
is befolyásolja. Tehát a termesztés sikerében is döntő szerepe
van az indításnak.

mérsékleténél teljes foszfor felvétel 5 oC hőmérséklet csökkenésnél már csaknem felére esik vissza. Ha mindez az alacsony
ellátottsággal együtt fordul elő, a fejlődés erősen gátolt. A többi
tápelem, így nitrogén és kálium felvétele ilyen mértékben nem
csökken, tehát ezek a hőmérsékletre kevésbé érzékenyek.
A könnyen felvehető foszfor, és természetesen egyéb tápelemek
a szakszerű startertrágyázással biztosíthatók. A starter ellátás
szakszerűségét tulajdonképpen a felvehető tápelemek helyes
aránya jelenti. A legnagyobb hiba a fejlődés siettetésére kijuttatott
nagy mennyiségű nitrogén alkalmazása.
A nitrogén magas arányát okozhatja talajfertőtlenítés, nagy nitrogéntartalmú szerves trágya is, de lehet ok az előző technológiában feleslegesen túladagolt nitrogén maradéka is. Az induló
tápelem szinteket talajvizsgálattal kell ellenőrizni a problémák
elkerülése érdekében.

Rosaphos speciális Rosier starter
A Rosier fejlesztése több tápelemet tartalmazó, magas foszfortartalmú oldat lombtrágya. A 24 % azonnal felvehető foszfor
mellett 3 % nitrogén és 4,4 % kalcium segíti a kezdeti fejlődést.
A Rosaphos hatékonyan segíti a még fejletlen gyökérrendszer
munkáját, a tápanyagot jól felvevő lombon keresztül. A növénybe
azonnal bekerül, gyorsan a feldolgozás helyére jut és vehet részt
az élettani folyamatokban. A Rosaphos kalcium kezelésként a
gyökerek és hajtáscsúcs kalcium ellátásával segít a korai
hiánytünetek megelőzésében is. Minden kertészeti kultúrában,
zöldség, gyümölcs, szőlő, dísznövény bizonyította hatékonyságát. A gyökeresedés alatti starterkezelést kétszer célszerű
elvégezni 4-5 l/ha adaggal úgy, hogy az ismétlés 8-14 napon
belül történjen.

A jó foszfor ellátás a starter trágyázás alapja, de…

A startertrágyázás kivitelezése monokáliumfoszfáttal

A tápanyagellátás szempontjából külön kezeljük a starter ellátást,
melynek lényege, hogy a csírázást, illetve palántázást követő
intenzív gyökeresedés és fejlődési időszakban felvehető tápanyaggal lássa el a növényt. A foszfor ellátás jelentőségét több
szempont miatt is kiemelhetjük.
A talaj természetes foszfor tartalma, illetve a műtrágyák többségének oldhatósága általában rossz, ezért még vizsgálat szerinti nagy ellátottság sem jelenti azt, hogy a felvehető mennyiség
megfelelő. A gyökerek tápanyag felvételét a közeg hőmérséklete
is erősen befolyásolja. Hidegben romlik az egyes tápelemek
felvétele, de a foszfor érzékenysége ebből a szempontból kiemelhető. A melegigényes növények optimális 20 oC gyökérzóna hő-

A gyökérzöldségeknél a monokálium-foszfáttal kezelés „ötös”,
mert a gyökér öt centiméterrel hosszabb és öt Celsius fokkal
alacsonyabb hőmérsékletet kibírnak a növények. A startertrágyázás foszfortúlsúlyos szilárd műtrágyával is megalapozható, de
a leghatékonyabb a tápoldatos beöntözés. A tápoldatozó
monokálium-foszfát összetétele rendkívül kedvező, hiszen a talaj
tápanyag készletéhez, illetve helyesen elvégzett komplex alaptrágyázáshoz a kiemelt foszfor tartalom mellett káliumot tartalmaz
a tápelem harmónia biztosításához. A monokálium-foszfát starter
kezelés az indulás biztonságát jelenti, és segít a növény ellenálló
képességének felkészítésében.
Különösen hasznos az őszi vetésű gyökérzöldségek, de saláták

indításakor is a vegetatív jelleg megelőzésében, a fiatal növények
megerősítésében, télre felkészítésében.
A monokálium-foszfát kezeléseket a gyökeresedés alatt kis
töménységű tápoldattal az öntözési igénynek megfelelően
többször is célszerű megismételni, majd a vegetáció alakulása
szerint aktuális ellátást, fejtrágyázással, vagy tápoldatozással
folytatni. A kezelést, kezeléseket gyökérzöldség esetén a sziklevelek kiterülésekor érdemes elkezdeni, palántázott kultúráknál
a kiültetést követő beöntözéssel végezzük el. A monokáliumfoszfát 100%-ban oldódó műtrágya, de különösen kemény vizek
(pl. Ásotthalom Kissor, Gátsor) esetén adódhatnak problémák.

Fosfitex FR starter, sokkal több, mint lombtrágya
A bioaktív készítmények sorába tartozó lombtrágya oldat 30 %
foszfit foszfor formája egy igazán speciális tápanyag, mellette
még 20 % azonnal felvehető kálium is van. Élettani hatása a
növény természetes védekezési rendszerének stimulálásával az
ellenálló képességet jelentősen fokozza.

A Fosfitex bioaktív kezelések élettani hatása
fitoalexin szint a növényben

A kezdeti fejlődés élettani összefüggései

FOSFITEX kezelések

védő szint
Fertőzés, stressz,
védekezés
tenyészidő

A Fosfitex FR starterkezelésekkel a fitoalexinek szintjének
emelkedése miatt a növény „belső védelme”, a betegségekkel
szembeni ellenálló képesség javul, de az ismételt kezelések a
környezeti stressz hatásait is erősen csökkentik. A védelmi
rendszer erősítése különösen fontos a fiatal növényeknél, a
tenyészidő elején, illetve az intenzív hajtás és termésnövekedés
idején. A védelmet biztosító folyamatosan magas fitoalexin
szinthez a kezelések ismétlését legalább 10-14 naponként
célszerű elvégezni, ezzel a növényvédelem hatékonyságát is
aktívan javítjuk.
Horinka Tamás
szaktanácsadó, szakmai vezető

3. oldal

Természetes vulkáni anyag, riolit tufa a kertészeti termesztés szolgálatában

®

Új erő a talajnak! Rátkalite !
A tápanyag gazdálkodás, talajerő gazdálkodás új megoldásai, útjai törnek előre az utóbbi időben. Az új lehetőségek
keresésének, alkalmazásának célja általában a természetes körülmények alakítása természetes anyagokkal a környezet
terhelésének, szennyezésének minimálisra csökkentésével.
Vulkáni eredetű ásványi anyagok
A vulkáni eredetű természetes kőzetek növényekre kedvező
hatását eltérő körülmények között fedezték fel. A különböző lágy
kőzetek vizsgálata bizonyította ezeknek az anyagoknak a növénytermesztésre több előnyös hatását is. A több típusú ásványi
kőzet között a riolit tufa egy összetett anyag, több hatékony
komponens kombinációja. A zeolit, montmorillonit, mordenit mind
hasonló fizika tulajdonsággal rendelkeznek. Talajjavító, kondicionáló hatásuk is hasonló, kertészeti felhasználásra 5 mm alatti
szemcsés állapotban kerülnek.
Mik, és milyenek ezek az anyagok?
A vulkáni kőzetek egy része laza szerkezetű, rendkívül porózus
anyag, mely a talajban nagy mennyiségű víz és tápanyag megkötésére képes. Az ásványi alapanyaguk mellett növényi tápelemeket is tartalmaznak. Makroelemeket, kálium-, magnézium-,
kalciumot, és létfontosságú mikroelemeket, mint például réz, vas,
cink, mangán, stb. A Rátkalite tartalmaz olyan mikroelemeket is,
mely az általános mikroelem pótlókból hiányzik pl. Li, Ti.
A megkötő képességgel a talaj kémiai folyamatainak, illetve a
tápanyagforgalom szabályozásával képesek a kedvező hatást
kifejteni. A víz megkötésük a tömegük többszörösét éri el, ezért
jelentős vízgazdálkodást szabályozó szerepre is képesek.

A Rátkalite® riolit tufa hatása
Az előzőekben leirt riolittufa hatása rendkívül összetett. A tápanyag gazdálkodásra, vízgazdálkodásra, talaj kémiai jellemzőkre

gyakorolt hatását érdemes csoportosítva összefoglalni. A talaj
termékenységét befolyásoló hatások összeadódásaként következik a palánták, hajtatott és szabadföldi növények kondíciójának
javulása, egyenletesebb fejlődése, jobb terméseredménye. Árutermelésben meghatározó gazdaságossági próbát is állja, hiszen
a költségéhez viszonyított eredménye a többszöröse.
A környezetre, mint természetes anyag, káros hatással nincs,
egészségre káros anyagot nem tartalmaz, a talajra semmilyen
káros mellékhatása nincsen.
Tápanyag gazdálkodásban
A tápelemeket megköti, a gyökereknek hozzáférhető állapotban tartja, megakadályozva a kimosódásukat, ez homok talajokon különösen fontos. A tápelemei folyamatosan hozzáférhetők, különösen a
mikroelemek szolgáltatásával vesz részt a minőség javításában.
A talaj vízgazdálkodásában
A rendkívül porózus szerkezet a víztárolásban jelentős szerepet
képes betölteni. A szemcsékben tárolt víz csökkenti az elfolyást,
nehezebben párolog el ugyanakkor a gyökereknek folyamatosan
elérhető a tápelemekkel együtt. A kiegyenlítő szerep elsősorban
egy-egy rövidebb aszályos ciklusra érvényes, de a termesztés
kockázatát éppen ebben az időszakban csökkentő hatás nagy
jelentőségű. Az aszály stressz miatt ugyanis hosszabb időszakra
visszaesik a fejlődés, ami terméscsökkenésben, minőségromlásban nyilvánul meg.
Nagyobb mennyiségű használata a vízszolgáltatás egyenletesebbé
tételével a hónapos retek gumórepedéses károsodását csökkenti.
Természetesen használata esetén sem lehet a folyamatos vízellátástól eltérni.

Talaj tulajdonságokban
A szerkezetéből adódóan a talaj szerkezetére gyakorolt hatása
csak nagy adag használatánál érdemi. A laza talajokon a víz és
tápanyag visszatartással, a megkötő képességgel a kötött talajon
a porózus szerkezet a lazításban, levegőzöttségben játszik szerepet a talajviszonyok javításában.
A megkötő képességből adódik, hogy a kémhatás változásában
is stabilizáló hatása van, tehát lassítja a savanyodást, vagy a talaj
lúgosodását. Szintén mérések igazolták a mérgező anyagok
megkötésével kifejtett kedvező hatását.

A Rátkalite® riolit tufa helye az intenzív
tápanyagellátásban
A természetes anyagoknak mindig helye van az intenzív technológiákban! Akár a szerves trágyákról, egyéb körülményeket
javító anyagokról van szó, nem a másik helyett, hanem mellette
kell a technológiában elképzelni. Az ásványi talajkondicionáló
olyan általános gyökérkörnyezeti hatásokat javít, melyek a
folyamatos és szabályozott tápanyagellátáshoz is elengedhetetlenek. Hatékonyabbá és eredményesebbé válik a technológia az
együttes alkalmazással. Teljesen feleslegessé válik a műtrágya
adagok emelése, mert a kijuttatott mennyiség hatása megfelelő
és eredményes, illetve eredményesebb!
Horinka Tamás
szaktanácsadó, szakmai vezető

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

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.

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

A S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.
a KIEHL cég hivatalos képviselete.
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A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft mindhárom boltjában,
illetve kamionos rendelés esetén házhoz szállítva megkezdi
különböző vetőburgonya fajták előrendeléses értékesítését.
Rendelés személyesen. Az árak nettó eladási árak,
tételnagyságtól függően. Az EURÓ árfolyamváltozása
függvényében kisebb mozgás elképzelhető.
CLEOPATRA

SOLIST

Igen korai érésű, bőtermő burgonya sekélyen
ülő szemekkel, szép piros héjjal és halványsárga hússal. Nagy méretű piacos gumókat
terem. Hosszú nyugalmi ideje miatt jól tárolható. Primőr termesztésre kiválóan alkalmas.
Jó étkezési minőségű.
Előnyök: Igen korán nagy hozamra képes, hajtatásra kiválóan
alkalmas. Jól tárolható , hosszú nyugalmi idővel.
Főzési típus: B.

Igen korai kerek-ovális formájú gumók, sekélyen ülő szemekkel. Hússzíne sárga, héjszíne szintén sárga.
Előnyök: Igen korán nagy hozamra képes,
hajtatásra kiválóan alkalmas. Jól tárolható,
hosszú nyugalmi idővel.
Főzési típus: B

KONDOR
Gumója igen nagy méretű, gyorsan fejlődő
ovális. Héja rózsaszín húsa sárgás-fehér
színű a fajta nagyon bőtermő! Gumója gyorsan fejlődik primőr termesztésre is alkalmas.
Előnyök: Igen korán nagy hozamra képes, hajtatásra kiválóan
alkalmas. Jól tárolható , hosszú nyugalmi idővel
Főzési típus: B
DESIREE
Középkései érésű, nagy gumójú, magas
termőképességű, jól tárolható fajta. Kiváló
alkalmazkodó képessége, magas hozama,
jó tárolhatósága miatt évtizedek óta a megbízhatóság jelképe. Gumója hosszúkásovális, torzulás mentes, hússzíne világos
sárga, héjszíne piros.
Előnyök: Magyarországon az egyik legismertebb fajta. Nagyon
jól ellenálló a burgonya Y-vírussal és a poros varasodással szemben, jól tűri a szárazságot. A mechanikai behatásokat jól tűri, jól
tárolható burgonya. Nagyon jó alkalmazkodóképessége és fiziológiai stabilitása is hozzájárult a széles körű elterjedéséhez
Főzési típus: B

GALA
Korai érésidejű, hosszúkás-ovális formájú gumói különösen sima felszínűek, igen sekélyen ülő szemekkel. Hússzíne. sárga-sötét
sárga, héjszíne sárga.
Előnyök: Meglepően sima felszín, nagyon
szép küllem. Jó tárolhatóság.
Főzési típus: B
AKTIVA
Korai érésidejű, hosszúkás-ovális formájú gumói
egységesek, nagy méretűek. Hússzíne. sárgasötét sárga, héjszíne sárga.
Előnyök: Nagyméretű gumók révén nagy
hozamra képes. Jól tűri a forró éghajlatot, hő stresszt. Fizikai
sérülésekre nem érzékeny, hosszú nyugalmi idejű, jól tárolható
fajta. Hasábburgonya és dehidratált termékek előállítására is
kiválóan alkalmas.
Főzési típus: B

Középérésű, ovális, szép küllemű, közepes
méretű, intenzív színű gumók. Hússzíne
sárga - világos sárga, héjszíne piros
Előnyök: Piacosságát a szép színe mellett
az egységes formájú és méretű gumók is
adják. Jól tárolható.
Főzési típus: B

Fajta
Cleopatra
Kondor
Impala
Desiree
skót
Desiree
skót
Desiree
belga
Desiree
belga
Laura
Solist
Solist
Gala
Gala
Aktiva
Aktiva
Brigit
Brigit
Soraya
Soraya
Alegria
Alegria
Romanze
Romanze

Szap.
fok

Méret
(mm)

Ár - Ft/kg

Ár - Ft/kg

kamion tétel esetén, a vevő
telephelyére szállítva, vagy 5
tonna felett boltokban átvéve.

5 tonna alatti
mennyiség
esetén.

A
A
A

35-55
35-55
35-55

172
172
172

184
184
184

A

35-55

148

168

E

35-55

156

176

A

35-55

E

35-55

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

35-55
35-55
28-35
35-55
28-35
35-55
28-35
35-55
28-35
35-55
28-35
35-55
28-35
35-55
28-35

Középkorai érésű, kerek ovális gumók, sekélyen
ülő szemekkel. Hússzíne sárga, héjszíne piros.
Előnyök: Nagyon jól ellenáll az Y vírussal, a
feketelábúsággal és a vasfoltossággal szemben
Főzési típus: B

Igen korai érésű, gyors fejlődésű sárga héjú
fajta. Meglehetősen korán nagy gumókat
fejleszt. Gumója ovális, sima héjú, igen szép,
piacos, sárga húsú, jó étkezési minőségű.
Előnyök: Nagyon korai gyorsan fejlődő, nagy, ovális alakú gumó.
Igen szép, piacos, jó étkezési minőségű, rövid tenyészidejű fajta.
Kiválóan alkalmas mosott burgonyaként történő forgalmazásra.
Főzési típus: B

Középkorai érésű, nagy számú, közepes méretű, kerek-ovális, sima felszínű gumó sekélyen
ülő szemekkel. Hússzíne sárga, héjszíne sárga.
Előnyök: sima felszíne és egységes gumói
révén gépi hámozásra is kiválóan alkalmas,
késztermékek előállítására is ajánlott fajta.
Főzési típus: B

LAURA

ALEGRIA

50/1
50/1
50/1
50/1
50/1
50/1

kevert műtrágya
komplex műtrágya
kevert műtrágya
komplex Rosafertes
komplex Rosafertes
komplex Rosafertes

SORAYA

Középkorai érésidejű, ovális szép küllemű
gumókkal. Hússzíne sárga - világos sárga,
héjszíne sárga. Nagyon piacos, nagyon jó
étkezési tulajdonságokkal.
Előnyök: hosszú nyugalmi idejű, kiválóan
tárolható, nagy hozamokra képes fajta.
Főzési típus: B

10 660 Ft/100 kg
12 240 Ft/100 kg
13 475 Ft/100 kg
17 100 Ft/100 kg
20 140 Ft/100 kg
19 316 Ft/100 kg

(csak szulfátoskáliumot tartzalmaz)

5-12-24+3MgO

50/1

komplex Rosafertes

50/1

komplex Rosafertes
(csökkentett klórtartalommal)

148
152
250
152
250
152
250
152
250
152
250
152
250
152
250

160
172
260
172
260
172
260
172
260
172
260
172
260
172
260

Magyarországon és a világban is egyre több fátyolfóliát
használnak. Ugyanakkor a gyártók száma Európában
minimális, mégis a termelő viszonylag sok márkajelzéssel
találkozhat. Mért is van ez így? Kérdezhetik joggal a termelők.
S egyszerű kereskedelmi fogásról van szó, ha valamely
forgalmazó és a gyártó megegyezik egy adott mennyiségben
akkor a gyártó csak annak a forgalmazónak szállít azon
csomagolásban, adott márkanéven. Közben pedig hétfőn a
gépsoron A1 néven csomagolják a terméket, kedden
ugyanazt gyártják de A2 néven hozzák forgalomba, szerdán
meg éppen a harmadik forgalmazónak adják el ugyanazt más
néven. Nos a fátyolfólia erre egy kitűnő példa, hiszen mink is
egy olyan francia fátyolfóliát forgalmazunk mely elsőként volt
a magyar piacon, majd lett egy második forgalmazó, szintén
más néven, s forgalmazhatjuk mink is harmadikként, de
márkajelzés nélkül. Mink ugyanis nem kívántunk a gyártónak
plusz pénzt fizetni azért, hogy legyen egy saját márkanevünk.
Ezért, és a direkt import miatt tudunk olcsóbban árulni,
azonos gyártmányt.
Kínálatunkból: 1,6*100m; 2,0*100m; 3,4*100m; 4,0*100m;
4,2*100m, 4,5*100m; 5,2*100m; 6,5*100m; 8,5*100m;
9,2*100m; 10,5*100m; 12,75*100m; 16*100m.
A 6,5 méter szélességtől felfelé mindegyik erősített szélű.
S akkor talán a legfontosabb az ár: 31,0 Ft/m2 Bruttó
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban megtalálhatja
bármely méretet, vagy megrendelheti.

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Mórahalom
Tel.: (62) 580 318
Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

22 300 Ft/100 kg

(csak szulfátoskáliumot tartzalmaz)

5-6-30

123
Csak kamion tételben!

Fátyolfólai ajánlatunk

Őszi alapműtrágya akció
0-10-24
0-10-25
15-15-15
15-15-15
15-12-24
9-7-14+3MgO

117
Csak kamion tételben!

BRIGIT

IMPALA

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

ROMANZE

19 800 Ft/100 kg

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

Mórahalom
Tel.: (62) 580 318

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

Zöldkönyves tanfolyam indul!
Kezdés: 2010. dec. 07.

Jelentkezni: 70/3321-182

Jelentkezési határidő: 2010. november 25.
Nytsz: 06-0005-02

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
E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

