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IX. évfolyam 2. szám 2012. Március

a Helios-Group Kft-t, aki ugyanezen területen tevékenykedett Szavahihetőségemről és írásaim igazságtartalmáról csak egy 
s 2010-ben mínusz 30 millió Ft-tal zárt, adót nem fizetett, s ici pici megjegyzés:  nagyon sokan rosszindulatú, önérdekű, 
megkárosította az egész társadalmat, minden becsületes adót hamis írásoknak akarták beállítani annak idején a Mórakerttel 
fizető állampolgárt, akinek most az ilyen cégek miatt kell több kapcsolatos írásaimat is. Mindenki döntse el, hogy kinek volt 
közterhet viselnie. S egy másik személyeskedő megjegyzés igaza, kit igazolt az idő. S Kopasz Tibor válaszát is ebbe a 
nem is tőlem, hanem több termelő is szóba hozta, hogy sorba sorolom. S lehet, hogy a mögötte felsorakozok –helyette 
láttam-e, mit szólók hozzá? S többen megjegyezték, hogy esetleg olvasói levelet írók- között megtalálnánk azokat az 
ilyen olvasói levelet Kopasz Tibor meg sem tudna írni, hanem embereket „természetesen csak véletlenül” akik annak idején 
helyette más írta. Én ennyire nem ismerem, de aki ismeri az el hazugsággal, önérdekkel vádoltak.
tudja dönteni, hogy Ő vagy nem Ő írta. S a Térségi Tükörben 
megjelent „cikket kiegészíteném a valósággal” című szá- Tisztelettel: Knipf Róbert
momra legsértőbb állítással, ami azután következik csak 
annyi, hogy megint megpróbálnak mindenkit hülyének nézni. 

Kezdeném cikkének logikai megválaszolásával melyben 
megkérdőjelezi szavahihetőségemet, s ajánlást tesz, hogy 
mivel foglalkozzam a jövőben. Nos Kopasz Tibor úr  nyugod-
tan elmehetne politikusnak, mert nem arra válaszol amit én 
leírtam, s úgy állítja be az egészet mintha nem is lenne 
tudomása az általam idézett NAV eljárásról, s ír egy másikról. 
Régi trükk, sokk politikus alkalmazza.
Akkor itt még egyszer a Homoki Gazdában egyszer már 
megjelent, s szó szerint idézett határozatból:

NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL Dél-alföldi Regionális 
Bűnügyi Igazgatósága Határozatából. Ügyszám: 61003-
713/2011.bü. 
„A nyomozás során tanúként került kihallgatásra Dobay 
Tibor a Syngenta Kft. kereskedelmi igazgatója, aki 
elmondta a cégük csak nagykereskedőknek értékesít, a 
kisebb gazdaboltok nem tőlük szerzik be termékeiket. 
Elmondta a cégük megbízott partnere is (Referens Kft.) 
ellenőrzi a kiskereskedelmi egységeket.”
„2011. 06. 06-án bejelentés érkezett a Syngenta Kft.től, 
miszerint tudomásuk van, hogy a Móra-Input Kft.-nél 
Mórahalom, Kissori út 2-4. szám alatt próbavásárlást 
végeztek, melyből azt állapították meg a termékeiken 
szereplő adatok nem valósak. A nyomozás elrendelésre 
kerület a 920/2011. bü számon, majd egyesítésre került a 
713/2011 bü. számú ügyhöz.
„A Referens Kft. próbavásárlást végzett a Móra-Input
Kft.-nél, a hamis termékek kiszűrése érdekében. Ezért 
megkeresésre került a Referens Kft. Arról tájékoztattak a 
kollégáik nem ismerik termékeket pontosan a feladatuk az 
olcsó termékek megvásárlása. A Móra-Inputnál 2 db 
Actara terméket vásároltak amit később átadtak a 
Syngenta Kft. részére.
A Syngenta Kft. a megkapott termékeket Svájcba küldte a 
Synganta központjába vizsgálatra, ahol megállapították a 
kettő darab termék kémiai összetétele nem egyezik meg 
az eredeti termékével, tehát hamisítványok. Az erről szóló 
szakvéleményt megküldte hivatalom részére.”
„A megállapított bűncselekmény elkövetési  értéke az 
1L/12935 sorszámú számla alapján..
19,368,Ft+25% ÁFA.
A fenti elkövetési érték alapján szabálysértés valósul meg, 
mivel a SYNGENTA versenytárs sérelmére az elkövetési 
érték nem haladja meg a 100.000,-Ft összegét.
„a fentiszabálysértés keretében Zákányszék Község 
önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzője jogosult 
dönteni.

Tehát a lényeg, hogy a Térségi Tükörben Kopasz Tibor a 
920/2011 bü számú eljárásra hivatkozik, s annak eredményé-
re, én pedig a 713/2011 bü számú vizsgálat eredményéről 
írtam. Igazi politikusi fogás, tehát javaslom, hogy folytassa 
politikusként, gátlástalansága meg van hozzá. Képességei 
adottak. Aki tud olvasni az leszűri magának a saját 
következtetéseit. S csak egy kis személyeskedő megjegyzés, 
tőlem annyit, hogy Kopasz Tibor vezette a Móra-Input Kft előtt 

Válasz Kopasz
Tibor Móra-Input
ügyvezető igaz-
gató levelére!

A hamisított növényvédo szerek tipikus külso ismérvei:
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Gyökérzöldségek tápanyagellátása
Rosier technológiáva

Gondolatébresztő matematika - Milyen az Gyökérzöldségek komplett tápanyag ellátási 
elfogadható termés? programja szabadföldön

Ha 1,2 millió/ha szemet vetünk 80 %-os csírázással és abból A technológia középkötött, minden tápelemből közepesen 
80 %-os az árukihozatal, 768 000 db termést takaríthatunk be. ellátott, általánosan jó adottságú talajra vonatkozik. Az eltérő 
A termés 17 dkg átlagsúllyal 1 305 mázsa/ha, 0,23 kg feltételekkel indított termesztésre az összetételt, adagokat, 
átlagsúllyal 1 766 mázsa/ha, 0,38 kg átlagsúllyal pedig 2 918 egyéb részleteket módosítani kell. A talajvizsgálatra alapozott 
mázsa hektáronként. Tehát a gyenge termés is 130 t/ha, a jó szaktanácsadás a gazdaságosabb termesztés alapja. 
minőséggel pedig közel 300 t/ha termés lehetne. Egy Kollégánk Horinka Tamás több évtizedes tapasztalattal segíti 
sárgarépa, vagy petrezselyem termés 5 g-os gyarapodása az Önök munkáját is. Talajminták leadhatók a Kertészek 
közel 40 mázsa/ha többletet jelent! kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban.

Ezek az elméleti számok, s mindenki eldöntheti, hogy ettől Alaptrágyázás
milyen messze jár. Ahhoz, hogy ezt megközelítsük a termesz- Szerves trágyát közvetlenül csak a gumós zeller alá adjunk. A 
téstechnológiát maximálisan be kell tartani, a növény igényét többieknél jó, ha nagy adaggal trágyázott elővetemény után 
maximálisan el kell látni, de megéri. Tehát vessünk minőségi kerülnek a vetésforgóba, ekkor a friss trágyázás káros hatásai 
vetőmagot, ne csak az árát kérdezzük meg, hiszen a magyar kiküszöbölhetők. A víz- és tápanyag gazdálkodásra, valamint a 
szabvány gyökérzöldség vetőmagnál 65% csírát követel csak talajszerkezetre gyakorolt kedvezőbb hatás miatt általában a 
meg. Nem véletlen, hogy a legtöbb vetőmag előállító a csírázó magasabb szerves anyag tartalmú talajok megfelelőbbek.
képességet nem tünteti fel a tasakon. Számoljunk egy kicsit, Az öntözött termesztésben, még ha nem is rendszeresen kap 
ha 85-90% között csírázó vetőmagot vásárolunk, vagy ha vizet, az alaptrágyázáskor az összes hatóanyag 50-60 %-át 
éppen csak még megfelelőt. S itt NE csak a vetőmagért juttatjuk ki, az őszi mélyszántás alkalmával. Az erősen kötött 
kiadott pénzre gondoljunk, hiszen a precíziós géppel vetett, de talaj kivételével, koratavasszal, vagy megosztva fele-fele 
csak 67%-ot csírázó vetőmagból milyen állományunk lesz. mennyiségben lehet az őszi és a starter műtrágyaadagot 
Milyen termésre számíthatunk? Hiszen bepótolni nem tudjuk, vetés előtt kijuttatni. Homokos területen a vetés előtti 
ha nem vagyunk elégedettek a tőszámmal. Gondolkodjunk, és Rosafertes alap és fejtrágyás technológia javasolt, a 
ne csak a tasak vetőmag ára alapján döntsünk. A Kertészek kimosódás minimalizálása miatt.
kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban vásárolt vetőmagvaknál A Rosafert szántóföldi komplex műtrágyát a szántással késő 
érdeklődjön a csíra felöl, profi vetőmagvaknál erről pontos ősszel, vagy kora tavasszal, a vetés előkészítéskor dolgozzuk 
tájékoztatást fog kapni a LOT számok alapján. be. A bedolgozás mélysége a technológia függvényében 

fontos, hiszen az öntözetlen, vagy gyengén öntözött egyszerű 
technológiában mélyebben, míg az öntözött intenzív tech-

Az intenzív tápanyagellátás gazdasági nológiában sekélyebben dolgozhatjuk be a műtrágyát. Szuper 
jelentősége, csak 80 t/ha terméssel intenzív technológia esetén homok területen bedolgozás 

egyáltalán nem szükséges, a sűrű öntözés miatt.
Hagyományos kezelésnél 0-10-24-et, és 27%-os Pétisót 
vettünk alapul, míg az intenzív tápanyag ellátásnál a Rosier Intenzív technológiában megosztott kezelés is alkalmazható, 
által gyártott granulált Rosafert műtrágyákat, és szintén az különösen az őszi előkészítésű talajokon. A műtrágya adag 
általa gyártott lombtrágyákat vettük figyelembe. A két intenzív megosztása a veszteségek elkerülése, valamint a kezdeti 
technológia műtrágya mennyiségében nem volt különbség, időszak jó ellátása miatt javasolt. Ekkor a nagyobb adag trágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be. Keverési 
csakis egyéb tényezők által befolyásolt mennyiségi különb- alaptrágya mennyiséget ősszel juttatjuk ki mélyebben, és a próba elvégzését javasoljuk minden új összetételnél.
ségeket kalkuláltunk. (Tőszám, öntözés, növényvédelem) magágy készítéssel egy kisebb starter mennyiséget dolgozunk 

be sekélyen. Ezt a kisebb adagot sortrágyázással még A komplett program javaslatait a helyi adottságoknak megfe-
hatékonyabb kijuttatni a vetéssel egy menetben. lelően kell korrigálni. A felhasználási javaslatok alkalmazá-

sához keresse a forgalmazók tanácsadóit.
Fejtrágyázás
A hosszú tenyészidejű fajtáknál a műtrágyázást kétszer, A belga Rosier S.A Európa és a világ elismert nagy 
öntözés előtt javasoljuk. Az első fejtrágya kezeléssel, 4-6 gyártója, aki csúcs termékeivel a szakma és a termelők 
lombleveles állapotban a nitrogén adagot a növekedés ser- érdekeit képviseli. Kiváló minőség, árértékben kedvezőbb 
kentésére. A nagyobb adagú komplex Rosafert részt 10-12 ár. Így nyerő. Nyerjen Ön is vele. Sok sikert a termesz-
lombleveles állapotban, öntözés előtt juttatjuk ki. A rövid téshez.
tenyészidejű fajtáknál a kezelés időpontja az 5-7 leveles 
állapot legyen. Hajtatásban is hasonlóan járjunk el. A fej- Ez mind szép, de hiszi a piszi, mondja a magyar, s nem vélet-
trágyák sekély bedolgozása különösen kötöttebb talajokon lenül, hiszen oly sokan, oly sokszor rosszul jártak. Akkor 
indokolt, és segíti a tápanyag gyorsabb gyökerekhez jutását. lássuk a medvét. . A következő ajánlatot teszem 

szabadföldi sárgarépa termesztőknek, amennyiben ki szeret-
Lombtrágyázás nék próbálni a technológiát, A-tól Z-ig. Folyamatos szak-
A gyökérzöldségek nagy lombja általában kedvez a hatékony tanácsadást vállalok a tenyészidő teljes időtartalma alatt, 

Az intenzív tápanyagellátással a ráfordítás háromszorosát, lombtrágya kezeléseknek. A növényvédelmi kezelésekkel egy helyszíni rendszeres kijárással 15 termelőnél, aki vállalja, 
megfelelő odafigyeléssel pedig akár nyolcszorosát kapjuk menetben elvégzett Rosasol komplex lombtrágyázás erősíti a hogy a megbeszéltek szerint a technológia minden elemét 
vissza más elemeiben azonos technológiával. A helyes táp- lombot a betegségek, a kedvezőtlen klimatikus hatások ellen, végrehajtja, 1 ha-nál nagyobb területtel rendelkezik, és nevét, 
anyagellátás nagyon jó befektetés! Erről meggyőzödhet csökkenti a növény stressz miatti fejlődés lassulását. A arcát reklámjainkban referenciaként felhasználhassuk.
Ön is ha megnézi egy termelő beszámolóját a Fosfitex kezelések markáns növényvédelmi hatással jelentő- Cserébe mit vállalunk: A tavalyi termésmennyiséget minimum 

, vagy üsse be a sen növelik a növények ellenálló képességét. A lombtrágyázás 30%-kal megnöveljük, azonos vagy jobb minőségben. Gon-
keresőbe a sárgarépatermesztés felsőfokon kereső szavakat. általában kedvező serkentő hatással van a fejlődésre, a dolják át. Próbálják ki, hogy egy folyamatos szaktanácsadás 

növény tápanyag felvételére. mennyi többletet jelent, külön díjazás nélkül.

A permetezőszer elkészítésénél a Rosasol és egyéb lomb- Horinka Tamás - Knipf Róbert

www.youtube.com/watch?v=6CTXAMnPlQI

Felhívás

100 000 Ft plusz ráfordításért 1 000 000 Ft-tal több 
nyereség. Önnek megéri?

Hagyományos kezeléssel; 50t

Ráfordítás 1 000 Ft

alaptrágyázás 50

szervestrágyázá 90

fertőtlenítés 232

talajművelés 26

vetőmag 207

vetés 50

fejtrágyázás 36

növényvédelem 45

betakarítás 100

Ráfordítás
összesen

836

Árbevétel
(40 Ft/kg)

2 000

eredmény 1 164

Ráfordítás 1 000 Ft

alaptrágyázás 100

szervestrágyázás 90

fertőtlenítés 232

talajművelés 26

vetőmag 207

vetés 50

fejtrágyázás 50

lombtrágyázás 36

növényvédelem 45

betakarítás 110

Ráfordítás:
+ 13%

946

Árbevétel
(40 Ft/kg)

2 400

eredmény: + 25% 1 454

Ráfordítás 1 000 Ft

alaptrágyázás 100

szervestrágyázás 90

fertőtlenítés 232

talajművelés 26

vetőmag 207

vetés 50

fejtrágyázás 50

lombtrágyázás 36

növényvédelem 45

betakarítás 140

Ráfordítás:
+ 17%

976

Árbevétel
(40 Ft/kg)

3 200

eredmény: + 91 % 2 224

Intenzív tápanyaggal; 60 t Intenzív tápanyaggal; 80 t

Növény és tenyészidő Egyszerű technológia Intenzív, öntözött technológia

Petrezselyem

rövid Rosafert  12-12-17 250 - 400
Rosafert  12-12-17 200 - 300

Rosafert  12-12-17  200

hosszú Rosafert  12-12-17 400 - 650
Rosafert  12-12-17 250 - 300

Rosafert  12-12-17 300

Sárgarépa

rövid Rosafert  12-12-17 250 - 400
Rosafert  12-12-17 200 - 300

Rosafert  12-12-17 200

hosszú Rosafert  12-12-17 400 - 650
Rosafert  12-12-17 250 - 400

Rosafert  12-12-17 300

Zeller Rosafert  12-12-17 300 - 600
Rosafert  12-12-17 250 - 350

Rosafert  12-12-17 200

Cékla Rosafert  12-12-17 300 - 450
Rosafert  12-12-17 200 - 250

Rosafert  12-12-17 150

Téli, nyári retek Rosafert  12-12-17 200 - 300 Rosafert 12-12-17 200 - 250

Torma Rosafert  12-12-17 250 - 350 Rosafert 12-12-17 350 - 450

Növény és tenyészidő Egyszerű technológia Intenzív, öntözött technológia

Petrezselyem

rövid Rosafert 5-6-30 300 Rosafert 5-6-30 350

hosszú
Ammóniumnitrát 80 Ammónium-nitrát 50

Rosafert 5-6-30 300 Rosafert 5-6-30 350          

Sárgarépa

rövid Rosafert 15-5-20 300
Ammónium-nitrát 60

Rosafert 5-6-30 250         

hosszú
Ammónium-nitrát 50 Ammónium-nitrát 50

Rosafert 5-6-30 350 Rosafert 5-6-30 350

Zeller
Ammónium-nitrát 50 Ammónium-nitrát 80

Rosafert 5-6-30 350 Rosafert 5-6-30 300          

Cékla
Ammónium-nitrát 30 Ammónium-nitrát 50

Rosafert 5-6-30 150 Rosafert 5-6-30 200          

Téli, nyári retek Rosafert 5-6-30 200 Rosafert 5-6-30 300

Hónapos retek Rosafert 5-6-30 200 Rosafert 5-6-30 300

Torma
Ammónium-nitrát 120 Ammónium-nitrát 200

Rosafert 5-6-30 200 Rosafert 5-6-30 250

Fejlődés időszaka Műtrágya Töménység; %

Lombosodás kezdetén Gyökér starter 0,5-0,7

Intenzív lombnövekedés alatt Rosasol 24-8-17 0,5-0,7

Intenzív lombnövekedés alatt Fosfitex Zn/Mn 0,4-0,6

Intenzív növekedés alatt Rosasol 24-8-17 0,7-1,0

Intenzív növekedés alatt Zöld levél 0,7-1,0

Intenzív növekedés alatt Fosfitex Cu 0,4-0,6

Gyökérnövekedés, színeződés Rosasol 11-14-28 0,7-1,0

2Gyökérzöldségek alaptrágyázása középkötött, közepesen ellátott talajon (kg/ha, dkg/100 m )

Gyökérzöldségek fejtrágya adagjai szabadföldön és hajtatásban, 
2alaptrágyázott talajon (kg/ha, dkg/100 m )

Gyökérzöldségek komplett lombtrágyázása

A friss fogyasztásra, feldolgozó ipari felhasználásra és tárolásra ter-
mesztett gyökérzöldségek változatos technológiai sajátosságaik, je-
lentősen eltérő tenyészidejük ellenére hasonló tápanyag igényűek. 
Jellemző kálium igényességük, ami csak a kifejezetten friss fogyasztású, 
általában korai, rövid tenyészidejű fajtáknál tér el jobban.
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Egy új fonálféregölő -
Nemacur 240 CS
A zöldségkertészetek állandó problémájára, a fonálférgek 
elleni küzdelemre nyújt egy új, hatékony megoldást az idei 
évtől a Makhteshim Agan Hungary által forgalmazott Nemacur 
240 CS.
Az Európa számos országában már ismert és jól bevált 
készítmény hatóanyaga, a fenamifosz, a szerves foszforsav 
észterek csoportjába tartozik. A hatóanyag egy speciális 
mikrokapszulába zárva van jelen a Nemacurban, amely folya-
matos feltáródást, a talajban folyamatos jelenlétet, ezzel 
rendkívüli hatástartamot biztosít. Kiemelkedő hatékonyság-
gal rendelkezik a különböző fonálféreg-fajok (Meloidogyne, 
Heterodera, Globodera, Pratylenchus) ellen. A hatóanyag ked-
vező tulajdonságai következtében a készítmény a növényben 
jól transzlokálódik. Ennek köszönhetően jó mellékhatással 
rendelkezik a levéltetvek, tripszek és levélatkák ellen is.
A Nemacurral végzett talajfertőtlenítést vetés, illetve palán-
tázás előtt vagy után, csepegtető öntözés formájában, a 
készítményt az öntözővízhez keverve kell elvégezni, egy vagy 
két alkalommal.
Egyszeri kijuttatás esetén a dózis 30-40 l/ha. Osztott kezelés 
esetén az egy alkalommal kijuttatható legmagasabb dózis 20 
l/ha. A két kezelés között legalább 10 napnak el kell telni.

Különleges előnyei:
- Szisztémikus készítmény kontakt aktivitással
- Jól transzlokálódik a növényben. Mind a xilem, mind a floem 

rendszerben jól mozog.
- A fonálférgek a fejlődési ciklusuk minden pontján rendkívül 

érzékenyek a készítményre
- A Nemacur kijuttatása nem igényel az eddigi gyakorlattól 

eltérő technológiát
- A készítmény zárt öntözőrendszerben történő kijuttatása 

miatt nem érintkezik a hasznos élőszervezetekkel

A Nemacur 240 CS felhasználása hazánkban üvegházban 
nevelt (hajtatott) paprika és uborka kultúrákban engedélyezett.
Bővebb információért kérjük forduljon kereskedőjéhez, keres-
se területi képviselőinket vagy látogasson el a www.mahun.hu 
oldalra.

Dr. Lukács Domonkos
fejlesztési menedzser
Makhteshim Agan Hungary Zrt.

Standard 30 kg/ha Nemacur 30 l/ha Nemacur 40 l/ha
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Nemacur 240 CS hatékonysága Meloidogyne fajok ellen paprikában 
Csongrád Megyei MGSzH NTI, 2009 augusztus

(kijuttatás: március)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi regisztrációs kérelemhez: mgszh.gov.hu – nyomtatványok – 
Igazgatósága a jövőben, mint más forgalmazóknál, a Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, díja 
Dorozsmai Nagybani Piac területén is gyakrabban végez 4.000 Ft).
ellenőrzést. A termék minőségi szabványoknak való megfelelősége. Az 

általános és az egyes termékekre vonatkozó speciális 
szabványok megtalálhatóak az 543/2011 EU rendelet rendelet 

Az ellenőrzések területei: 1. mellékletében. A piacon történő árusítás esetén a 
minőségi és jelölési követelmények éppúgy betartandóak, 

Növényvédelmi ellenőrzés: A 43/2010. FVM rendelet alapján. mint a forgalmazás bármely más területén!
A permetezési napló megléte, helyes kitöltése, mintavétel 
növényvédőszer-maradék analitikai vizsgálatra. Mulasztás, szabálytalanság esetén az eljáró hatóságnak 

bírságot kell kiszabnia. A bírság minimális összege 15.000 Ft. 
Növényegészségügyi ellenőrzés: A 7/2001. FVM rendelet Pontos összege a mulasztás, szabálytalanság súlyától, az áru 
alapján. értékétől és esetleges súlyosbító tényezőktől függ.
Áruburgonya forgalmazás esetén a nyilvántartásba vételi 
kötelezettség teljesítése, a nyilvántartási szám elhelyezése a A megjelölt jogszabályok bármely webes kereső programmal 
csomagolási egységeken (nyomtatvány a regisztrációs kére- elérhetőek a világhálón. A nyomtatványok a megjelölt helyek-
lemhez: 7/2001. FVM rendelet 10. melléklet, díja 3.000 Ft). ről letölthetőek, illetve a piacigazgatóságon, a falugazdászok-
Szaporítóanyag (pl.: dughagyma) forgalmazás esetén a nál és a növényvédelmi felügyelőknél is hozzáférhetőek.
veszélyes károsítóktól való mentességet igazoló növény-
egészségügyi szemle megléte. További információért forduljanak Igazgatóságunkhoz a 

62/535-740-es telefonszámon.
Friss zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzés: A 82/2004. 
FVM rendelet, az 543/2011. EU rendelet és a 64/2011. VM Hódmezővásárhely,
rendelet alapján. 2012. február 27
Nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése (nyomtatvány a 

CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI
IGAZGATÓSÁGA

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Termelők, Forgalmazók!

Végre kapható
A Móraagro Kft érzékelve a kertészek baját, hogy egyre több 
és több a fonálféreg gond, 4 évvel ezelőtt több gyártót is 
megkeresett ennek orvoslására. A Makhteshim Agan 
meghallgatva a kérést még abban az évben beállíttatta 
hatósági engedélyezési vizsgálatra a Nemacur CS fonálféreg 
irtó készítményt. A vizsgálatok eredménye két kultúrában 
lezárult, annak ellenére, hogy az EU-ban több helyen több 
kultúrában engedéllyel rendelkezik. Így magyarországi 
forgalmazása is elkezdődött. A Móraagro Kft-vel szerződéses 
viszonyban álló gazdaboltok illetve a Kertészek kis/Nagy 
Áruháza Kft gazdaboltjaiban a Nemacur CS hozzáférhető. S itt 
megismételjük a januári számban már egyszer megjelent 
szakmai anyagot. További kérdésével forduljon telefonon Knipf 
Róberthez 30/515-6077.

Tájékoztatás a zöldség és gyümölcs
termelők, forgalmazók regisztrációs
kötelezettségéről
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi termelésének mennyisége meghaladja a 20000 kg-t. A 
Igazgatósága felkéri a helyi önkormányzatokat, hogy a viszonteladókra, forgalmazókra, illetve az idézett szövegben 
következő tájékoztatást a helyben szokásos módon tegyék szereplő egyéb vállalkozókra szintén érvényes a regisztrációs 
közzé, hogy az információ az érintett ügyfelek minél szélesebb kötelezettség.
köréhez eljuthasson. 

A regisztrációhoz szükséges adatlap az alábbi hivatkozáson 
2011. július 30. napján hatályba lépett a 64/2011 VM rendelet, tölthető le: 
mely kimondja, hogy: 

Az adatlapot az ügyfél székhelye szerinti megyei Kormány-
„A friss zöldség és gyümölcs forgalomba hozatala során alap- hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságára kell postai 
anyag-tárolási, tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástech- úton beküldeni. A regisztráció díja 4000 Ft.
nológiai, csomagolási, jelölési, tárolási és szállítási tevékeny-
séget kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó végezhet.” A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft mórahalmi boltjában 

ingyenesen hozzájuthat mindkét nyomtatványhoz, mind a 
A jogszabály alapján regisztráció köteles mindazon termelő, befizetéshez szükséges csekkhez. Az ügymenet gyorsítása 
aki a megtermelt zöldséget, gyümölcsöt nagybani piacon, végett a befizetett csekk fénymásolatával célszerű a regiszt-
felvásárlónak illetve viszonteladónak adja el, továbbá, ha a rációs kérelmet feladni.
helyi fogyasztói piacon értékesíti a termékét, de az éves 

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/
szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/nyomtatvanyok_ntai

Milyen országban élünk?
Február közepén a német államfő Cristian Wulff mentelmi támogatást a társasági adókedvezményekből, az 500 millió 
jogának feloldását kezdeményezték, mert elfogadott olyan feletti sikeres pályázatok zöme labdarúgó akadémiáké, köztük 
kedvezményes lízing szerződést mely etikátlan. Ennek van az újonnan induló debreceni is" – ezt az MLSZ gazdasági 
hatására lemondott, s bejelentette, hogy kolostorba vonul. igazgatója nyilatkozta.
Schmidt Pál köztársasági elnökünk kisdoktorijáról pedig A kormány nem érti, hogy hova tűnt 32 ezer felvételiző. 
kiderült, hogy a 225 számozott oldalból 213 oldalt másolt, Ennyivel jelentkeztek kevesebben 2012-ben felsőoktatásba 
azaz plagizált, azaz szellemi terméket lopott. Mégis továbbra mint 2011-ben. Azaz 22%-kal kevesebben. 
is köztársasági elnökünk, sőt ha holnaptól lemondana akkor is Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Handó Tünde az Orbán 
már minden eddigi köztársaság elnöki juttatása jár neki élete család személyes barátja már élt is hatalmával, s 8 ügyet 
végéig. áthelyezett más bíróságokra tárgyalásra. Az EU, és tanácsadó 
Orbán Viktor miniszterelnökünk pedig kijelentette, hogy már szervezete a Velencei Bizottság többek között ezt is kifo-
két hónapja várja az IMF delegációt a tárgyalások gásolja.
megkezdésére. A kormány ugyanakkor csak rész vagy A kormány az üzemanyagok jövedéki adójának csökken-
látszatmegoldásokat tesz a feltételek megteremtéséért. Amíg tésével akadályozza meg a túlzott áremelkedést. Szajkózta a 
rá nem kényszerülünk a forint újabb drasztikus romlása miatt, FIDESZ ellenzékben, kormányon helyette megemelte a gá-
addig a kormány folytatja gazdasági szabadságharcát, hiszen zolaj jövedéki adóját, az üzemanyagok pedig soha nem látott 
a képviselők megemelt fizetésükből könnyen végtörlesztettek, csúcsokat döntöttek. A kormány az év második felétől 500 Ft 
a többi meg nem számít. Az IMF hitel kb 3% lenne, mi mégis feletti üzemanyag árakkal kalkulál. 
inkább a 7% körülit vesszük igénybe, s volt, hogy 10%-ért Megvédjük a nyugdíjpénztárakat, rendbe rakjuk az egész-
finanszíroztuk az országot. ségügyet, az oktatást. Hangzott a választási ígéret, s lőn való-
"Futballban a felcsúti Puskás Akadémia kapta a legnagyobb ság. Minden éppen fordítva.

folytatása a 4. oldalon

Dr. Hódi László
igazgató
sk
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4. oldal

tanut, aki állította, hogy igen is hallotta a kijelentésemet. Az Ítélő-
tábla nekem adott igazat, s kötelezte a Térségi Tükör újságot a 
helyreigazításra, s 100 ezer Ft megtérítésére. Fellebbeztek a 
Legfelsőbb Bíróságra, aki az Ítélőtábla ítéletét hagyta helyben, s 

Péter Árpád sajtó helyreigazítási pert indított a Homoki Gazda újság megtörtént a helyreigazítás, s a 100 ezer Ft-ból, a kamatok és a 
ellen, s meg is nyerték, mert nem tudtam bizonyítani, hogy Péter végrehajtás miatt 143 ezer Ft lett.
Árpád a Homoki Gazdák (nem azonos a Homoki Gazda újsággal) Kártérítési pert indítottam a Homoki Gazdák és annak kiadója a 
főszerkesztője, azonos az Aranypharma Kft ügyvezetőjével, aki Mórahalmi Gazdakör ellen. Még nincs jogerős bírósági ítélet. 
Mórahalmon a Szent Margit gyógyszertárat üzemelteti, s többségi Ítélőtábla előtt.
tulajdonosa Nógrádi Zoltánné. S a per során megtudtuk, hogy az a Rágalmazási pert indítottam Duka Félix ellen, a Rossz hír, nagyon 
Péter Árpád aki a Homoki Gazdák főszerkesztője volt, az egy rossz hír… című cikk írója ellen. Habár tudom, s meggyőződésem, 
zalaegerszegi feltehetőleg hajléktalan, akinek az a hobbija, hogy a hogy Duka Félix nem saját ötletből, írta ezen cikket.
mórahalmi politikai életbe beavatkozzon, s erről tökéletesen tájé- Sajtó helyreigazítási pert indított a Móra-Input Kft ellenem a 
kozott is. decemberi cikkem miatt, melyben ország világ tudomására hoztam 
Nógrádi Zoltán sajtó helyreigazítási kezdeményezése, melyben a NAV 61003-713/2011-es határozatát. (Részleteseben a Kopasz 
kifejtette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a cikkben állítottakkal Tibornak adott válaszban). Nem jogerős.
ellenkezőleg abban az időpontban nem járt Mórahalmon, s Nem számoltam össze, de legalább tíz tárgyalás, s hogy-hogy nem, 
egyébként is felhőtlen a viszony Nógrádi Zoltán polgármester és minden egyes esetben a Bródy ügyvédi iroda képviselte a vádat, 
Orbán Viktor miniszterelnök úr között. Perig nem jutottunk, hiába vagy látta el a védelmet. Szeged elég nagy település, elég sok 
erősítették meg információimat legfelsőbb FIDESZ-es körökből, ügyvédi irodával, mégis a különböző magán személyek és a 
elképzelhetetlen a mai Magyarországon, hogy vezető FIDESZ-es különböző jogi személyek mind azonos ügyvédi irodát találtak meg. 
politikus a FIDESZ belső ellentétéről beszéljen. Ugyan hogy lehetséges ez? Vagy az ügyvédi irodának van olyan 
Sajtó helyreigazítást kezdeményeztem a Térségi Tükör újság ellen hírneve, hogy mindenki csakis Őket akarja, vagy a felsorolt ügyek 
a Rossz hír, nagyon rossz hír című cikke miatt, melyben azt állítot- mindegyikében azonos a megbízó, azonos a háttér ember. Én az 
ták, hogy én személy szerint így kommentáltam, hogy a Mórakert utóbbira szavazok. És Ön?
tagok megkapják pénzüket, s mindezt a 2010-es önkormányzati 
választások után, amikor már egyébként sem volt semmilyen tétje Knipf Róbert
az ügynek. Első fokon a pert elvesztettem, mert hoztak egy hamis 

Talán egyeseket meglep a cím, de akkor legyen 
egy felsorolás, hogy mért is kellene már jutalékot 
kérnem ezen ügyvédi irodától:

Jutalékot kellene
kérnem a Bródy
ügyvédi irodától!

VÁSÁRLÁSI
KEDVEZMÉNY

Tisztelt Termelő!
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft szem előtt tartva a szakmaiságot, 
kedveskedni szeretne minden egyes vásárlónknak, s azok növényeinek.
Ezért amennyiben vásárol bármely profi csomagolású vetőmagból akár 
egyetlen csomaggal is, úgy a vetőmag vásárlásával egy időben az 
alábbi gyökeresedést serkentő termékeinkből 5 % engedményt biztosít.

Fosfitex Zn/Mn
bármely kiszereléséből

Gyökér lombtrágya
bármely kiszereléséből

Rosasol 15-30-15+Me
2 kg-os

Vetőmaggal nem egy időben történő vásárlás esetén ezen 
termékekre 30 napon belül 3% engedményt biztosítunk.

-5%

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. Mórahalom: (62) 580 317 Zákányszék: (62) 290 521 Kistelek: (62) 257 879

A legújabb közvélemény kutatások szerint a magyarok több mint 70%-a 
szerint rossz irányba mennek a dolgok, mégis csakis egy igazság, a 
FIDESZ igazsága számít. Az emberek nagy része pedig hallgat.
Sokat töprengtem, hogy amit elkezdtem egy pár éve, s rendszere-
sen írtam politikai cikkeket annak mi értelme volt, vagy egyáltalán 
volt-e értelme? S ugyan többen biztatnak, hogy ne hagyjam abba, 
én mégis másként döntöttem. Túl kevés a hozadéka, az emberek 
félnek, s sokszor még a maguk érdekében sem mernek kiállni, nem 
hogy másért. Bocsánat, de ha úgy nézzük, akkor a FIDESZ 
kormány intézkedései nekem kedveztek. Az átlagnál magasabb 
jövedelemmel rendelkezem, 4 gyermekkel, tehát az adókedvez-
ményt is el tudom számolni, akkor mit háborgok? S valahol igazuk 
van akik ezt mondják. Nem kívánok a jövőben semmilyen címért, 
rangért indulni. Nincs értelme. országgyűlési képviselőnek, még 
akkor sem ha bejut valaki, akkor se tud szinte semmit sem tenni, s 
a polgármesterséget is egy végrehajtó apparátus szintjére süllyesz-
tették. Akkor pedig minek. El leszek a szakmámmal, s a családom-
mal. Ezen döntésem kapcsán pedig átértékeltem a Homoki Gazda 
újságot is. Egy új szakmai újságot kívánok indítani a jövőben,
de nem ilyen példányszámban, s nem ingyenes megjelenéssel. 
Nagyságrendekkel megemelt szakmai tartalommal, de csakis 
előfizetői rendszerben. Az új újság, magazin jelleggel havi, kéthavi 
megjelenési idővel kerülne kiadásra, szigorúan ÖNKÖLTSÉGES 
alapon. Ezért kérem azokat, akik igényt tartanak ezen kiadványra 
azok minden elkötelezettség nélkül jelezzék levélben részünkre.

Knipf Róbert

Várhatóan igénylem a jövőben induló 

magazint. (Éves díja: 1000 és 2000 Ft között)

Név:

Cím:

folytatás a 3. oldalról

Fátyolfóliák széles
választékban

Szélesség Tekercs hosszuság

1,60 m 100 m
2,00 m 100 m
2,20 m 100 m
3,20 m 100 m
3,40 m 100 m
4,00 m 100 m
4,10 m 100 m
4,50 m 100 m
5,20 m 100 m
6,50 m 100 m
6,50 m 250 m
8,50 m 100 m
9,20 m 100 m

10,50 m 100 m
10,50 m 250 m
12,75 m 100 m
12,75 m 250 m
16,00 m 100 m
16,00 m 250 m

V. kerület 85.
Tel.: (62) 580 317

Mórahalom Zákányszék
Bordányi u. 2.

Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Petőfi u. 32-2.

Tel.: (62) 257 879
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