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„Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne
tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!” (Máté,10,26-33)

Ángyán József levele és elemzése a Borsodi Mezőség
állami földbérleti pályázatairól és azok eredményeiről
Kedves Barátaim!
A Fejér megyei elemzés és annak
nyilvánosságra kerülése a közvéleményben nagy vissz-hangot
keltett. Hatására élénk társadalmi
vita alakult ki arról, hogy kihez is
kerül és kihez kellene, hogy
kerüljön az állami földek tartós
bérleti joga. A kormányzat - az
elemzés tényeinek ellenére is váltig azt állítja, hogy a helyben
lakó, gazdálkodó családokat, a
kis, közepes egyéni gazdaságokat részesíti előnyben. A
kritikákkal kapcsolatban visszautasító, magabiztos nyilatkozatokat tesz, mondván: „A kutya ugat, a karaván halad!” Ám
egyre több -a hivatalos nyilatkozatokat cáfoló - elemzés, tény
lát napvilágot. Mindezektől indíttatva elkészítettem az állami
földbérleti rendszer értékelésének tényeken alapuló, második
esettanulmányát.
Választásom azért esett a Borsodi Mezőségre, mert az ott
lezajlott földbérleti pályázati folyamat több szempontból is
„példa értékű”, a rendszer működésének újabb állatorvosi
lova, amely a Fejér megyei elemzésen túlmutató, további
szempontokra is rávilágít, fontos tanulságokkal szolgál.
Az összeállítást az Országgyűlés és a FIDESZ-KDNP
frakciószövetség vezetéséhez, illetékes kabinetjéhez
továbbá képviselőtársaimhoz is eljuttattam. Nos, ezt a
második elemzést is szeretném most Veletek és a
nyilvánossággal is ugyanazon a „Kié legyen a föld?”
honlapon keresztül megosztani, szíves tájékoztatásul ezúton
közreadni, amely mindig következetesen, megalkuvást nem
tűrő módon kiállt a magyar föld védelme és a magyar
gazdatársadalom, a gazdálkodó családok és a vidéki
közösségek értékei és érdekei mellett.
A fentiek nyilvános bejelentése megítélésem szerint és a
vidéki hangulat, jogos felháborodás ismeretében
elodázhatatlan!! A többi megyéből is hozzám tömegével
érkező jelzések, eredmények ugyanis sajnos hasonló
tendenciát mutatnak! Ezt a pályázati rendszer – azt kell
mondanom - előre vetítette!
Ángyán József
A fenti részletek Ángyán József leveléből idéztük mely megjelent
a Kié legyen a föld honlapon (engedélyükkel)
A borsodi földosztás előzménye, hogy tavaly nyáron jogerős
bírósági végzéssel megszűnt egy külföldi érdekeltségű gazdasági
társaság 4300 hektáros földbérlete egy nemzeti parki kezelésű
állami földterületen. Akkor a Bükki Nemzeti Park (BNP) igazgatója arról tájékoztatta a helyi gazdákat: írásos utasítást kapott a
Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes államtitkárától, vegye fel a
kapcsolatot a helyi gazdatársadalommal, és a véleményük figyelembevételével tegyen javaslatot a terület bérleti és pályáztatási
feltételeinek kidolgozására. A pályázati feltételekben értelemszerűen főként a BNP szempontjai jelentek meg, amiket kisebb
módosításokkal a gazdakörök is elfogadhatónak tartottak.
A 4300 hektár területet 54 pályázati egységben írták ki, az egy
érdekeltségi körre vonatkozó 200 hektáros felső korlát
alkalmazásával ,ha ezeket a feltételeket betartják, 50-60 család
juthatott volna földhöz. A pályázati kiírást a BNP igazgatója
továbbította az VM-hez, ahol azt miniszteri értekezleten
megtárgyalták és elfogadták. A gazdák pályáztak, majd a határidő

lejárta után Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter felmentette
Duska Józsefet, a BNP igazgatóját, és a pályázatot a lejáratot
követően 10 óra múlva visszavonatta.
Az újra kiírt 2012-es pályázat során a feltételek jelentősen
megváltoztak. A BNP eredetileg azt javasolta, hogy pályázónként
legfeljebb három birtoktestet lehessen elnyerni, érdekcsoportonként (családonként) maximum 200 hektáros birtoknagyságig,
a helyben lakás és gazdálkodás pedig előnyt jelentsen. 2012-ben
azonban a nemzeti park a VM nyomására már csak a mezőgazdasági szakmai végzettséget szabta meg (magánszemélyek
esetén) feltételként. Ehhez adódtak a Nemzeti Földalap országosan azonos pályázati feltételei: a lezárt adóévben legalább 50
százaléknyi, mezőgazdaságból származó árbevétel, legalább
2011. június előtti alapítás és a szakképzettség.
A 0-100 hektáros kategóriában a nyertesek az összes feltételnek
eleget tettek. Volt azonban egy 100-300 hektáros kategória is,
ahol a mezőnagymihályi Böllérudvar Kft. 299 hektárt nyert el, így
az első kiírásban szereplő (és a kisgazdaságok preferálását
szolgáló) 200 hektáros korlát fölé került. A legfurcsább eredmények azonban a 300-500 hektáros kategóriában születtek: itt
egyetlen olyan nyertes volt, aki megfelelt az NFA és a BNP
aktuális pályázati feltételeinek is, az összes többit egy vagy több
feltétel teljesítésének a hiánya miatt eleve ki kellett volna zárni a
pályázatból.
A legnagyobb nyertesek közül a 465 hektárt elnyert Demeter
Péter a Borsodi Mezőség Gazdakör Egyesület információi szerint
rokoni kapcsolatban áll Tállai András (a BM önkormányzati
államtitkára) családjával A Demeter-féle Gelej-Farm Kft. a gazdák
információi szerint több földet nyert, mint amennyit igényelt,
pedig az alapítás késői időpontja miatt nem is pályázhatott volna.
Hagyacki József pedig aki 436 hektárjával bronzérmes a listán –
Tállaival közösen elnöke a Mezőkövesdi Sportegyesületnek. A
legnagyobb nyertes, a 496 ha-hoz jutó Start 2003 Bt. esetében a
helyben lakás és a megfelelő–a cég ugyanakkor olyan
személyhez, Kanyok Attilához, a Fidesz tiszaújvárosi polgármesterjelöltjéhez köthető, aki Mengyi Rolandnak, a BAZ Megyei
Közgyűlés elnökének közvetlen munkatársa.
A borsodi gazdák olyan (feltételezhetően strómanként pályázó)
nyerteseket is szép számmal találtak, akik semmilyen mezőgazdasági végzettséget, illetve tevékenységet nem tudnak
felmutatni, így szintén ki kellett volna zárni őket. Ebben a körben
az államilag támogatott új „kistermelők” között adminisztrátor, 10
milliós adótartozással rendelkező magánszemély, illetve jogi
asszisztens végzettségű műkörömépítő is van.
Két azonos szövegű pályázat benyújtója közül a fideszes kötődésűt hozta ki győztesként egy 130 hektáros dél-borsodi birtok
haszonbérleti pályázatán a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Az
[origo] birtokába jutott dokumentumok tanúsága szerint a két
pályázatban még a helyesírási- és a vesszőhibák is azonosak, az
egyik mégis minimális pontot kapott ugyanarra, amire a másik a
dupláját. A bírálat szempontjai nem jelentek meg az értékelésben,
és a furcsaságra az érintett szervezet sem adott magyarázatot.
A nemzeti együttműködés rendszerében nincsenek oligarchák
jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. A kormányfő az LMP-s Karácsony Gergely azonnali kérdésére
válaszolt. Az ellenzéki politikus azt tudakolta, hogy a kormány
miért Fidesz-közeli oligarchák például Simicska Lajos és Nyerges
Zsolt érdekeit képviseli, miért nem a magyar emberekét. Orbán
Viktor úgy felelt: a nemzeti együttműködés rendszerében
nagytőkések vannak, oligarchák nincsenek, és nem is lesznek.
A részleteket itt folytatjuk ha még van valakinek kedve a napnál is
világosabb mutyizásról olvasni.
1: Helyi lakosok a 41 elnyerhető egységből 15 db-ot (36,6 %)
kaptak meg. A nagy blokkokat zömében más településen élők
szerezték meg, míg a helyben lakó nyerteseknek inkább kisebb
blokkok jutottak.
2: Az 50 hektárnál nagyobb terület bérleti jogához jutott

nyertesekhez került 25 parcella közül helyben lakó gazdálkodók
6-ot (24 %-ot), a másutt lakók viszont 19-et (76 %-ot) nyertek el.
Nehezen magyarázható magabiztosságra vallott pl. az, hogy több
ezer hektárral az igénybejelentők között volt az éppen kiebrudalt
Mariano Kft., továbbá a helyi közösség által közismerten „igen
magas politikai kapcsolatokkal rendelkező” több pályázó is, köztük
egyebek mellett Hagyaczki József 600 ha, Demeter Péter 400 ha,
Kanyok Attila pedig ugyancsak 400 ha földigénnyel. Amikor a
tervezési munka abba a fázisba érkezett, amelyben már látható
volt, hogy a 200 hektáros felső területi korlát és egyéb kritériumok
miatt az igényük nem fog kielégülni, ők a feltételek megváltoztatása érdekében intenzív lobbi-tevékenységbe kezdtek.
Ezzel a nyomásgyakorlással magam úgy szembesültem, hogy a
földhasznosítási pályázati folyamat során két ízben is - a Mariano
Kft-vel való esetleges megállapodás meghiúsulásakor, majd a
pályázati dokumentációnak a földügyi miniszteri megbízott
számára történő szeptember 15-ei átadását követően – „rosszalló
megjegyzést” kaptam az egyik kormánytag, országgyűlési
képviselőtől, amit mindkét alkalommal visszautasítottam.”
„2011. szeptember 22-én délután Mengyi Roland, a B.A.Z. Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő – helyi információk
szerint - szóban megkísérelte utasítani a BNPI igazgatóját a
pályázat visszavonására. Az igazgató közölte vele, hogy kizárólag
államigazgatási illetékességű, írásbeli utasításra látja részéről
lehetségesnek a pályázat visszavonását.”
„Október 1-én a Földügyi fórum ideje alatt, ahova a Miniszter
Farkas Imre helyett engem küldött, miniszteri értekezletet
tartottak, ahova távozásomat követően érkezett meg Szabó
Csaba miniszteri megbízott is, majd – amint az utólag számomra
is kiderült – távollétemben döntés született a Borsodi Mezőség
földbérleti pályázatainak érvénytelenítéséről és visszavonásáról.
Erről én csak utólag, október 4-én délelőtt értesültem. Mialatt én
az interpellációra válaszoltam, Szabó Csaba miniszteri megbízott
telefonon utasítást adott a pályázatok azonnali visszavonására,
és a BNPI igazgatóját, Duska Józsefet Budapestre rendelve, a
Miniszter őt hivatalából azonnali hatállyal felmentette. A miniszteri
megbízott intézkedéséről a BNPI vezetése előbb szóban, majd
írásban tájékoztatta Budai Gyula kormánybiztost. Másnap én is
tőlük értesültem a történtekről. Ezek után – a felügyelő helyettes
államtitkár, Rácz András megerősítő tájékoztatását követően - a
BNPI igazgató-helyettese a pályázatot - 10 órával a beadási
határidő lejárta után, érdemi indokolás nélkül – visszavonta.
A történtek után Budai Gyula kormánybiztossal azonnali szűk körű
vezetői egyeztetést kezdeményeztünk, melyen rajtunk kívül
Fazekas Sándor miniszter és Szabó Csaba miniszteri megbízott
vett részt. Ezen a megbeszélésen a történteket határozottan
számon kérő Budai Gyula a döntés általa feltételezett igazi okairól,
gazdasági, politikai hátteréről, a személyi és egyéb összefüggésekről beszélt, (nevekről és összefüggésekről, amelyek azután
a legnagyobb nyertesekkel kapcsolatban úgy tűnik, megalapozottan ma sorra fel is merülnek!). A kormánybiztos velem ellentétben, aki minderről ott értesült láthatóan igen tájékozott volt a
háttérkapcsolatokról, amiket a vitapartnerek sem cáfoltak. Ezekkel
ő szembesítette a minisztert és a miniszteri megbízottat, kilátásba
helyezve ezek nyilvánosságra hozását, és mindketten sürgettük a
döntés megváltoztatását. (Ennek ismeretében tanulságos mai
nyilatkozatait hallgatni. Érdekes, hogy esetemben az államtitkári
kinevezés nem okozott „emlékezet-kiesést”! De hát - hála Istennek
- nem vagyunk egyformák!) A miniszter közölte, hogy a döntés
nem változtatható,majd az új pályázat előkészítését és lebonyolítását tőlem elvonva, azzal - a továbbiakban miniszteri biztosi
felhatalmazással egy személyben és teljes jogkörrel Szabó
Csabát bízta meg.”
Ha valaki a teljes levelet és elemzést el kívánja olvasni, úgy a
www.kielegyenafold.hu honlapon megteheti. Erre mondják, hogy
NO COMMENT
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2. oldal

A kormány súlyos
károkat okoz
jelentette ki Bajnai Gordon
Az április végi KSH-adatok szerint csak 1900-zal több ember állt
munkában, mint a 2010-es kormányváltás idején.
Az első negyedéves GDP-bővülési adatok alapján a magyar
gazdaság az utolsó, illetve utolsó előtti helyen áll az Európai Unió
azon 21 országa között, amelyekről az Eurostat oldalán már
elérhetők a növekedési számok.
„A politikai rendszert hat hónap, a gazdaság rendszert hat év, a
társadalmi gondolkodást hatvan év alatt lehet megváltoztatni.”
„A munkahelyteremtést a kormány intézkedései megdrágították,
az adóelvonás magasabb, mint a kormányváltás előtt volt. Az szja
változtatása miatt ma 4,5 millióan élnek olyan háztartásban, ahol
csökkent a jövedelem, a munkavállalók kétharmada veszített az
adóváltoztatásokkal. A munkanélküli járadék három hónapra
csökkent, ami emberek tízezreit kényszeríti rossz, képzettségének
nem megfelelő állásokba. A minimálbér emelése miatt 50 ezer
munkahely tűnik el az alacsony keresetűek körében.”
„Ez a vékony és lecsúszással fenyegetett 4,5 milliós réteg a
középosztály Magyarországon, nem az a 200-300 ezer ember,
akit kedvezően érintenek a kormány adóváltozásai.”
A középosztályt még egy csapás érte: a felsőoktatást az új szabályozás bezárja és elsorvasztja, egyre kevesebben jutnak egyre
kevesebbet érő diplomához. A tehetősebbek emiatt elhagyják az
országot, a széles középosztály pedig értéktelen tudást szerez,
ezért lecsúszásra van ítélve. „Száz éven belül Magyarország
negyedszerre űzi el a jövendő értelmiségét.”
A növekedés másik tényezője a munka mellett a tőke. A fejlődés
motorja 20 évig ez volt, de ebben az időszakban a kis- és
középvállalkozások nem tudtak összekapcsolódni a multikkal. „De
erre nem az a válasz, hogy a multikat el kell űzni az országból.”
Miközben a régióba az elmúlt években is áramlott be a tőke,
nálunk az 1997-es szintre esett vissza a tőke-beáramlás mértéke.
Eközben „egy olyan ország harcol a külföldi befektetőkkel, ahol az
export 93 százalékát teszi ki a magyar GDP-nek.”
A növekedés harmadik tényezője a kiszámítható jogszabályi
környezet és intézményrendszer. „Abban egyetértés van, hogy a
piaci versenynek külső szabályozásra van szüksége, különben
kártékony piaci monopóliumok alakulhatnak ki.” De nem csak itt,
hanem egy demokráciában a politikai verseny területén is
szükség van fékekre és ellensúlyokra, hogy ne alakuljanak ki
politikai monopóliumok. Független, de a központi költségvetésből
finanszírozott intézményekre van szükség. „Független
Alkotmánybíróság, Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék,
bíróságok és sajtó kell, különben Magyarországon lassan
politikai-monopolkapitalizmus alakul ki.”
„Az ámításnak, és az önámításnak véget kell vetni. Nem azért,
mert tisztességtelen, hanem azért, mert tönkremegyünk bele
mindannyian. Változtatni kell, ami nem a két évvel ezelőtti (a
kormányváltás előtti) állapotok visszaállítását jelenti, mert akkor
sem mentek jól a dolgok. A válság után Magyarország nem
szabad olyan legyen, mint a válság kitörése előtt volt.”

egy V. kerületi, 68 négyzetméteres lakásra egy 2008-as eltartási
szerződés révén tett szert, az ötödik pedig egy 1971-ben épített
lupaszigeti nyaraló. Ingatlanbecslők , közvetítők szerint több millió
Ft is lehet az ingatlanok utáni bérbeadásból származó havi
jövedelem, de Ami jár az jár.
Csak dicsérni tudom politikusaink realitás érzékét, az hogy hány
ember él a létminimum alatt, és hánynak nincs lakása, sőt
reménye se rá, hogy valaha is legyen, s hánynak van veszélyben
a nagy nehezen megszerzettje, s akkor ezzel előállni akkor
valószínűleg nem csak énbennem forr fel az indulat. A lényeg
persze az, hogy Orbán Viktor szerint ezt mind megérdemli, s Ami
jár az jár.

A cimoxanil hatóanyag 1977 óta hatékony eszköz, a burgonyavész, paradicsom fitoftóra, szőlő-és hagymaperonoszpóra elleni
védekezésben.
A cimoxanil – megelőző és egyben gyógyító hatású.
A cimoxanil hatóanyag eddig önállóan nem volt hozzáférhető a
termelők számára. De most már Magyaroszágon is kapható az
Európa-szerte ismert szólo cimoxanil hatóanyagot tartalmazó
készítmény:

Knipf Róbert (főszerkesztő)

Van itt pénz!
Van itt pénz mindenre, ha akarjuk. Tapasztaljuk az élet minden
területén, így Mórahalom határában is találunk erre „gyönyörű”
példákat. A kérdés már csak az, hogy kinek a pénze bánja. 2011
ősz végén, 2012 tavasz elején több út mellé is tölgyfákat ültettek
a közmunkásokkal. Az eredmény elkeserítő: Az 55-ös főút mellett
Mórahalom Szeged felöli végén a Mórahalom közigazgatási
határát jelző tábla és a helység jelző tábla közötti bő 3,5 km-es
szakaszon elültettek 710 db tölgyfát. Megeredt belőle 129 db.
Ebből jelenleg haldoklik további 20 db. Azaz az eredés 18 %-os.
A Szaharában a fa telepítések 70%-osan megerednek.
Az iszlám törvénykezésben az ez alatti eredést szabotázsként
kezelik, minden következményével. Még jó hogy Magyarországon
nincs iszlám törvénykezés.
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A CYMBAL 45 WG-ben az önálló cimoxanil forma nagy rugalmasságot biztosít a termelők számára a kombinációk szempontjából –
azaz a termelő az aktuális körülmények alapján (időjárás, fertőző
nyomás, …) dönthet a megfelelő partner választásáról. (Pl. ha a
termelő úgy látja, hogy már késő a preventív gombaölő szernek
alkalmazására, a tankmix kombináció a CYMBAL 45 WG-vel megfelelő hatást biztosíthat még ebben az esetben is).
A CYMBAL 45WG egy lokálszisztemikus készítmény, célszerű
kontakt készítményekkel kombinálni pl.: rézoxiklorid, rézszulfát,
mankoceb…stb.
A CYMBAL 45WG vízoldható granulátum-felhasználóbarát formuláció.
A CYMBAL 45WG dózisa a burgonyában 0,25 kg/ha, amit 400-600
l/ha permetlében célszerű kijuttatni.
A CYMBAL 45WG élelmezési várakozási idejében rendeltetésszerű
használata esetén nincs korlátozás.
A CYMBAL 45WG-t egy tenyészidőben maximum 3 alkalommal
használjuk, minimum 7 napos időközzel, utolsó kezelés időpontja
pedig gumónövekedés kezdetén van.
A CYMBAL 45WG-vel kapcsolatos egyéb kérdéseivel forduljon
hozzánk bizalommal:
Németh Tamás - Fejlesztési és marketing vezető: +36306515920
Kiss Dániel - Kelet Magyarország: +36308571789
Horváth Péter - Közép Magyarország: +36308559392
Rizsányi István - Dél-Dunántúl: +36302377581
Engedélyokirat tulajdonosa: Belchim Crop Protection N.V.
Technologilaan 7, B-1840 Londerzeel, Brussels, Belgium

A másik hasonló pénzkidobásra egy termelő hívta fel a figyelmemet. Valamilyen elvetemült ellenzéki vakond vetemedhetett
arra, hogy a mórahalmi ipari parkban az útlekötéseket ilyen galád
módon feltúrja, vagy csak hiányzott belőle a megfelelő anyag, a
szakértelem vagy egyebek.

Knipf Róbert (főszerkesztő)

Ami jár az jár
„Ami jár az jár“ jelentette ki
Schmitt Pál a plágiumbotrány
(szellemi termék lopása) miatt
lemondásra kényszerült volt
köztársasági elnök. 150
millióért új ingatlant vettek
Schmitt Pálnak, hogy legyen
szegénynek hol laknia.
Miközben Schmitt államfőként havi 1 507 350 forintot kapott,
amihez hozzájött még a havi 243 600 forint olimpiai bajnoki
életjáradék, ezt a juttatást most már az alkotmány is rögzíti,
hiszen ezért módosították, azaz csak 2/3-dal módosítható.
Mindenkori járandósága megegyezik az éppen aktuális
köztársasági elnök juttatásaival. Plusz 2 fős titkárság, rendőrség
által biztosított gépkocsi sofőrrel együtt stb-stb.
Schmittnek összesen öt ingatlanban volt és van ma is 50
százalékos tulajdonrésze. Az első egy 2003-ban vásárolt, II.
kerületi, 901 négyzetméteres telken álló, 320 négyzetméteres
családi ház, a második egy 1996-ban vett, szintén II. kerületi, 438
négyzetméteres telken álló 195 négyzetméteres társasházi lakás,
a harmadik egy 1997-ben vett, 529 négyzetméteres telken lévő,
225 négyzetméteres társasházi lakása. A negyedik ingatlanra,

Burgonyavész ellen,
szinte ingyen!

Cymbal csomagok a
Kertészek kis/Nagy
Áruháza kft-nél
Az előző cikkben olvashatott a
cimoxanil hatóanyagról röviden.
Annak gyógyító és megelőző
hatásáról egyaránt. S ha figyelmesen olvasott akkor rögtön
felhívták a figyelmét arra is, hogy célszerű egy kontakt
hatóanyaggal kiegészíteni a cimoxanil hatóanyagot. A Kertészek
kis/Nagy Áruháza Kft a termelők dolgát megkönnyítendő, ezért
létrehozott egy rezes és egy mancocebes csomagajánlatot egy
esőállóságot is fokozó hatóanyaggal kiegészítve.
Mért előnyösebb a Cymbal 45 WG-vel szemben a csomagok
használata?
Mert szakmailag úgy vannak összeállítva, hogy a lehető legszélesebb védelmet nyújtsák!
Mert áruk csomagban kedvezőbb mintha külön-külön vásárolnák meg Őket!
4 ha-ra elegendő, a legkedvezőbb áron!
Mikor melyiket használjam? A Cymbal M csomagot melegebb
időjárás esetén, amikor a burgonyavész mellett az alternária
veszélye nagyobb, a mancocebes kiegészítés jobban dolgozik
ilyenkor, míg a Cymbal R csomagnak esős időjárás esetén van
inkább létjogosultsága, amikor a burgonyavész és a baktériumos szár és levélbarnulás együtt támad.
Cymbal M csomag (Cymbal 1kg + Vondozeb Plus 5kg + Bio-film
1 liter) elegendő 4 ha-ra, 24 455 Ft/csomag
Cymbal R csomag (Cymbal 1kg + Rézoxiklorid 4kg + Bio-film
1 liter) elegendő 4 ha-ra, 26 205 Ft/csomag

Mindkét esetben egy tanulsága azért kellene, hogy legyen az
eseteknek, a közpénzek felhasználóinak és az azt engedélyező
utalványozónak sokkal nagyobb gondossággal kellene eljárnia
mint ha a saját pénzéből valósította volna meg.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

Az ár csak 2012-ben, és csak a Kertészek kis/Nagy Áruháza kft
boltjaiban érvényesek!

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

3. oldal

A folyamatos tápanyagellátás jelentősége, kivitelezése
A tápanyagellátást is célszerű, mint minden ápolási munkát a növény fejlődéséhez, igényéhez igazítani. A különböző
fejlődési fázisokban más és más a növény igénye, változnak a termesztési körülmények. Az alkalmazott kezelések
célja a szakszerű, környezeti feltételeket is figyelemmel kísérő tápanyag megosztás. Különösen fontos ez az intenzív
termesztésben, ahol a tápanyagellátást a növény irányítására is felhasználhatjuk.
A folyamatos tápanyagellátás az árutermelő kertészek számára
fontos szakmai kérdés. A természetes körülmények között a talaj
folyamatosan ellátja a növényeket, de az intenzív termesztés
igényei nagyon eltérnek ettől. A növények tápanyag szükséglete,
az intenzív fejlődés igénye csak a szakszerű megosztott
tápanyagellátással elégíthető ki.
Az intenzív csapadék, vagy túlzott öntözés gyakran okoz
tápanyag veszteséget, melyet gyorsan pótolnunk kell.

A fejtrágyázás jelentősége
A fejtrágyázással alkalmazkodunk a növény fejlettségéhez, a körülményekhez, másrészt tápelemekkel irányítjuk azok fejlődését.
Kijuttatás után biztosítanunk kell a tápanyag gyökerekhez jutást,
tehát sekély bedolgozással és alapos öntözéssel zárjuk a
fejtrágyázást!

erre az időszakra. A magasabb nitrogén tartalmúakat a gyökeresedés utáni időszakra időzítsük, és a nitrogénigényes kultúrákban,
mint paprika, uborka, hosszabb tenyészidejű friss káposztafélék,
ismételjük meg két-háromhetenként. Ekkor használhatjuk a
Kalciumnitrátot is fejtrágyázásra.
De óvakodjunk az egyoldalú és túlzott nitrogéntrágyázástól, mert
annak következményei, a túlzott vegetáció növény egészségügyi
problémákat, a virágelrúgás és minőségromlás termés és bevételi
veszteséget okoz. A Rosafert 18-6-5 olyan nitrogéntúlsúlyos, mikroelemes fejtrágya, mely a vegetatív időszakban 150-300 kg/ha
dózisban harmonikus ellátást jelent a növényeknek. Az aszályos
időszakban gyenge növekedést kiemelt nitrogén adaggal kell
kiszolgálni. A laza talajon nagy csapadékkal kimosódó tápanyagot is
pótolni tudjuk. Csapadékos, meleg időjárásban jól fejlődő állomány
vegetatív túlsúlyát káliumos fejtrágyázással előzhetjük meg.

Minőségjavítás, érésgyorsítás
Kevesebb kezelés, célirányosan gazdaságosabban

A növekedés serkentése, szabályozása,
harmonikusan

A kötődéskor kialakult, szépen növő termés értékét a minősége
fogja meghatározni. A minőséget széles értelemben, piaci
minőségként kell biztosítanunk. Ebben a szállíthatóság,
tárolhatóság, termés színeződése, íze, szárazanyag tartalma
együttesen értendő. Ezek javítására, valamint érésgyorsításra a
magas káliumtartalmú Rosafert 5-12-24 fejtrágyázást a
tenyészidő második felére időzítjük. Különösen fontos ez a
kezelés, ha az érés előtt csapadékos, hűvös időjárás kitolja a
vegetációt. A kiszórást a színeződés, éréskezdet előtt el kell
végezni, hogy a tápanyagnak legyen ideje a gyökerekhez jutni.
Bedolgozás, intenzív csapadék, vagy öntözés nélkül a kezelés
hatása bizonytalan. Hatását kálium túlsúlyos lombtrágyázással
erősíthetjük, mint Rosasol 3-5-40.

A gyökeresedés után az első cél általában a jó növény felépítésének, az ekkor már gyakran kötődő első termések növekedésének biztosítása. Elsősorban a magas nitrogénigény jellemző

Egyazon növény legalsó és legfelső levele mutat hiánytüneteket.
Addig azonban míg a legalsó és legnagyobb levél tipikus Kálium
hiány tüneteit mutatja, mert a szerves anyagban szegény

Kevés, 2-5 kezeléssel megoldható a folyamatos, irányított komplex
kezelés például a Rosafert komplex műtrágyákkal. A megosztott
tápanyag-ellátás lehetőséget ad arra, hogy olyan összetételt, olyan
mennyiséget juttassunk ki, amilyenre az adott állománynak
szüksége van. A növekedést megfelelő nitrogén ellátással kell
biztosítanunk. Ugyanakkor, ha az állományt bármilyen veszteség
érte visszafoghatjuk a tápanyag-ellátást.

homoktalajon a sok öntözéssel, s a tápelemek folyamatos pótlásának elmaradása kimosta a tápelemeket, addig a legfelső levél
hiánytünetei általános mikroelem hiányt jeleznek.
Keresse technológiáinkat! A komplett tápanyagellátási programjainkról, műtrágya kínálatunkról érdeklődjön szaktanácsadóinknál, márkakereskedőinknél!
Minden fontos tápanyagos információt megtalál referenciákkal a:
www.kerteszekaruhaza.com weblapunkon.
Horinka Tamás (szakmérnök)

NATÚR BIOORGANIC

TÖBB MINT TÁPANYAG
Natúr BioOrganic Magas Ca tartalommal
és mikroelemekkel

TERMÉSZETES NÖVÉNYI TÁPANYAG

2-5-4 NPK, +10%CAO, 1%MG
A NATÚR BIOORGANIC MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ,
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FERMENTÁLT ( 70°C-ON )
ÉS GRANULÁLT BAROMFITRÁGYA, AMELY
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYILEG SZIGORÚAN
ELLENŐRZÖTT HAZAI BAROMFI ALMOKBÓL,
KIZÁRÓLAG MINŐSÍTETT
TENYÉSZTŐTELEPEKRŐL SZÁRMAZIK.

www.naturbioorganic.hu

A NATÚR BIOORGANIC
BAROMFITRÁGYA
NAGYMÉRTÉKBEN
TARTALMAZ:
• szervesanyagokat
• tápanyagokat
• mikroelemeket
• hasznos, a talajban lévő
mikroorganizmusok
számára nélkülözhetetlen
tápanyagokat
A NATÚR BIOORGANIC
KÉTFÉLE GRANULÁTUM
MÉRETBEN KAPHATÓ:
• 3-8mm szemcsenagyság
• 8-14mm szemcsenagyság
A NATÚR BIOORGANIC
AZ ALÁBBI CSOMAGOLÁSOKBAN KAPHATÓ:
- 800kg-os Big Bag
- 400kg-os Big Bag
- 25kg-os zsák ( 50l )
Repítőtárcsás műtrágyaszórókkal kiválóan teríthető.

4. oldal

A kalcium (Ca) a tápelemek mumusa
Az ingadozó hőmérséklet és kalcium stressz
A kalcium a tápelemek között harmadik, negyedik. A felvételnél és a
növényben való viselkedésénél is nagyon sokban eltér a többi tápelemtől. A talajban a felvehető forma gyakran minimális töredéke az
összes kalciumnak, ez a kevés viszont a legkönnyebben kimosódik. A
felvételét több tápelem és körülmény is erősen korlátozza, a növényben
pedig a többi tápelemtől eltérő módon, sokkal nehezebben mozog.
A jól végzett kalcium lombtrágyázás jelentőségét ezek a tények erősítik
évről évre.
A kalcium viselkedése és szerepe
A bevezetőben említettek közül egy is elegendő lenne, hogy a
termesztésben gondot okozzon, ezért nem lepődhetünk meg
azon, hogy az intenzív termesztésben a legkritikusabb tápelemek
közé tartozik. Jellemző tehát, hogy kalcium ellátási gondok, kalcium stressz akkor is gyakran előfordul, ha nincs tényleges
kalciumhiány. Ezt a helyzetet nevezzük relatív hiánynak.
A kalcium a makroelemek között mennyiségben gyakran harmadik, vagy általában negyedik tápelem, tehát a kálium és
nitrogén után a foszforral vetekszik!
Felvételének problémáit a későbbiekben felsorolt körülménye
okozzák, valamint a növényben korlátozott mozgása miatt súlyos
élettani tünetek kialakulása már a fiatal növények gyökérképződésénél jelentkeznek, amit a kertész talán soha sem lát
meg. A későbbi levélszél, hajtáscsúcs és terméscsúcs száradás,
foltok már látványosak és terméscsökkentő hatásuk nagyon
jelentős. A kalcium legfontosabb szerepe ugyanis a sejtek falának
képződésénél van, a hiány pedig a sejtek pusztulásával jár és
ezzel súlyos kárt okoz a fejlődésben.
A klíma elemei és a talaj tényezők azonos súllyal befolyásolják a
növény kalcium forgalmát.
A kalcium háztartást befolyásoló tényezők közül szinte minden
termesztési formában és időben van kritikus körülmény.

A kalcium stressz leggyakoribb okozója a
szélsőséges, vagy ingadozó hőmérséklet
A tenyészidőbeni kalciumos kezelések legerősebb indoka az
ingadozó hőmérséklet. A szélsőséges és erősen ingadozó
hőmérséklet befolyása közvetlenül és kölcsönhatásai miatt is
kiemelhető. A gyökérzónában a tápelemek felvehetőségét, a
gyökér működését, a gyökérzet aktivitását alapvetően befolyásolja. A talajban ingadozó hőmérséklet a tápanyagfelvételben
és a gyökérműködésben is okoz zavart. A talaj lehűlése közvetlenül nem a kalcium, hanem a foszfor felvételét akadályozza
legjobban. A talaj túlzott felmelegedése, a hirtelen ingadozással
együtt sem jó a kalciumellátás szempontjából. A talaj túlzott
felmelegedése a nedvességszint csökkenése miatt is gátolja a
kalcium felvételét.
A levegő túl magas hőmérséklete miatt a nyílások zárásával
szabályoz a növény a túlzott vízveszteség, hervadás ellen. A
zárás miatt azonban akadályozza a vízforgalmat és ezzel a
kalcium szállítása is korlátozódik.
A lombtrágyázás jelentősége a megelőzésben és a stressz
helyzet kezelésében is nagyon jelentős lehet.

A talaj, gyökérzóna legfontosabb kalcium stresszt
okozó tényezői
A gyökérzónában elsősorban a helytelen tápelem arányok jelenthetnek akadályt a kalcium forgalmában. A tápelem antagonizmus ismert jelensége a kalciumnál szinte állandó korlátozó
tényező. A tápanyagellátásban sokszor indokolt nagy mennyiségű
kálium, magnézium, vagy ammónium is okozhat antagonizmust,
mert mennyiségük a felvehető kalciumhoz viszonyítva túl sok.
A felvehető kalcium kimosódása nem olyan széles körben
ismert, mint kellene, hogy legyen, és a nitrogénhez hasonló kimosódás gyorsaság sok termelőt igencsak meglep. Ezért gyakori
az, hogy a kánikulában előforduló indokolt túl intenzív öntözés
nagy kalciumhiánnyal végződik.
A felvétel akadályozásában a túl magas pH is gyakori ok,
melyet nem csak a karbonátos öntözővíz, hanem a talaj
felmelegedése is befolyásol. A túl magas EC, tehát sótartalom, a
túl alacsony nedvesség, vagy a szakszerűtlen, túlzott műtrágya
mennyiség következtében akadályozó tényező és jellemző ok.

A kalcium felvételét és forgalmát akadályozó
tényezők összeadódása
Sajnos a különböző gátló tényezők káros hatása összeadódik,
ezért a kertész könnyebben okoz súlyos nagy hibát, mint más
tápelem esetében. A kalcium problémák megelőzése még inkább
folyamatos odafigyeléssel érhető el. Ezért kell a látszólag kisebb
eltéréseket is komolyan venni, melyek önmagukban talán semmi
gondot nem okoznának.
A kalcium hiányának következménye többségében az értékesített
növényi részen van, mint az a képeken is látható, ezért hibázó
kára közvetlen eladható termés szinte biztosan teljes vesztesége.

A kalciumellátás összetett és szakszerű
beavatkozást igényel
A kalciumtrágyázás a tápanyagellátásban is jellemzően „kilóg a
sorból”. Nincs egyedüli üdvözítő megoldás. Csak megalapozott
és az előző fejezetben indokolt folyamatos odafigyelés és
szakszerű beavatkozásokkal lesz a termesztés problémamentes.
A kalciumtrágyázás, kalciumellátás sarokpontjai a tápanyag
technológiában:
- talajvizsgálat felvehető kalcium tartalmára alapozott
alaptrágyázás (gipsz, dolomit, mésziszap, stb.),
mésztrágyázás indokolt mennyiséggel, mely a meszező anyag
kémhatás alakítását is figyelembe veszi
- gyökeresedés alatt kalciumot is tartalmazó lombtrágyázás
(Gyökér starter)
- tenyészidőszakban a kálium-magnézium-ammónium
mennyiségnek megfelelő könnyen felvehető kalcium
adagolása (Kalcium-nitrát)
- ingadozó hőmérsékletnél, érzékeny növényeknél
kondíciójavító kalciumos lombtrágyázás az intenzív növekedés
időszakában az új termés és hajtásrészek harmonikus kalcium
ellátására (Rosatop-Ca, Rheobor, Fosfitex Ca, vagy
Fosfitex Ca/B)

Lombtrágyázás jelentősége a megelőzés a
kalciumellátásban
A hőmérséklet okozta kalcium stressz csökkentésére a lombtrágyázás két ponton is jelentős hatással van. A kalcium ellátás a
felvétel és szállítás átmeneti zavarát kezeli. A komplett, vagy a
biológiailag aktív lombtrágyázás a stressz tűrés javításával késlelteti
az életfolyamatok zavarának kialakulását. Tehát a növekedés nem
lassul, vagy nem áll le olyan gyorsan, mint kezelések nélkül.
A kalcium ellátásának a legkisebb kockázata a lombon van.
Megfelelő formázású kalcium lombtrágya kockázatmentesen és
szinte azonnal hat. Természetesen nem az állomány több tíz
kg/ha kalcium igényének pótlására alkalmas a lombtrágya
kezelés, hanem a stresszes átmeneti állapotra jelent megoldást.
Tehát ez nem pótolja a kalcium alaptrágyázást, de átsegítheti a
növényt a környezeti és egyéb kalcium stresszes helyzeten,
amivel a termésveszteséget esetleg részben, vagy teljesen
megelőzhetjük. Ekkor válik egy egyszerű kezelés termésmentéssé! Az időjárási előrejelzésekkor nagyon sok termelő még nem
látja, előre nem látja be, hogy milyen súlyos károkat okozhat a
kalcium hiánya. A védekezést a több lépcsős ellátáson túl a
megelőzéssel kombinálva kell alkalmazni, melyben a megelőzés
egyik kézenfekvő lehetősége pedig az erős stressz helyzetek
előtt megkezdett lombtrágyázás.
A kalciumos lombkezeléseket a legritkábban végezzük önmagában. Vagy komplett lombtrágyaként, vagy olyan tápelemekkel
együtt alkalmazzuk, melyek egyéb fontos élettani hatás miatt
előnyösek.

A lehetséges megoldásokból kettő

Az alábbi rövid leírások segíthetnek tájékozódásban, termékválasztásban:
Gyökér starter: a foszfor, nitrogén mellett tartalmaz azonnal
felvehető kalciumot, így starter lombtrágyaként működik.
Fosfitex Ca: bioaktív foszfit foszfort is tartalmazó rendkívül gyors
lombtrágya, mely a fertőzések elleni védelmet erősíti a növényben.
Fosfitex Ca/B: szintén foszfit foszfort tartalmazó kötődést is
segítő kalcium lombtrágya. Terméskötődést és szárerősítést a
növényvédelmi ellenálló képesség fokozásával együtt erősíti.
Rheobor: a biztonságos bór lombtrágya, mert hatóanyaga a
perzselést nem okozó kalcium-borát. Magas kalcium tartalma
megbízható kiegészítő ellátást jelent a terméskötődést igénylő
fejlődési időszakban.
Rosatop-Ca: teljes mikroelem sor mellett nitrogént és magnéziumot is tartalmaz a 15 % azonnal felvehető kalcium mellett. A
mikroelemes kondicionáló kezelésekre elsősorban a gyümölcsösökben és zöldségfélékben javasoljuk.
A kalciumtrágyázásban elkövetett hibák, nagy terméskárok miatt
feltétlenül javasolom a talaj és öntözővíz vizsgálatokban a
kalcium ellenőrzését és az eredmények ismeretében szakszerű
beavatkozás végezhető. Vegye igénybe szaktanácsadóink
tapasztalatát, kérjen segítséget gazdaboltjainkban, vagy
lapozzon bele www.kerteszekaruhaza.com weblapunk szakmai
anyagaiba.
Horinka Tamás
szaktanácsadó, szakmai vezető

5. oldal

DIGITÁLIS NYOMDAI
BERENDEZÉSEK

BORÍTÉKOLÓ RENDSZEREK

MINDENT AMI
NYOMTAT!

MÉRNÖKI ÉS
SZÉLESFORMÁTUMÚ
NYOMTATÓK

MULTIFUNKCIÓS
IRODAI BERENDEZÉSEK

1134 Budapest, Klapka u. 1-3.
Telefon: 36-1- 799 3333, Fax: 36-1-799 3330, www. wallitrade.hu

6. oldal

Ismétlés a tudás anyja
Ilyet ugyan nem sokszor
csinál egy újság, hogy egy
cikket két egymást követő
lapszámban is leközöl, most
mégis kivételt teszünk.
Mégpedig azért mert az
eredmények szembeszökőek, s látványosan bemutathatók, s azért is mert
természetesen nem csak a
kukoricában igaz ez az
eltérés, hanem minden más
növénynél is ha talán nem
is ennyire látványos.
Az előző lapszámban megjelent cikk megismételve, s ugyanazon
táblából 2012 május 23-án készült képek, mely az előző
lapszámban jelentek meg, s a közben eltelt 16 nap azaz a június
8-án készült képekkel. vagy ültetés előtt sorban: 20-40 kg/ha

- tápanyaga a gyökérzettel együtt mozog, és folyamatosan

hasznosul
- a kisméretű, egyöntetű granulátumok egyenletes kijuttatást és

ellátást biztosítanak, a kijuttatás egyszerű és könnyű, az adag
szabályozása pontos
A MICROPHOS Extra Starter adagja és kijuttatása
Zöldségfélék vetésével egy menetben, vagy ültetés előtt sorban:
20-40 kg/ha
Gyümölcs, szőlő, díszfák és cserjék ültetésekor a gödörbe:
30-100 g/tő
Palánta földkeverékhez, tőzeghez: 0,4-0,6 kg/m3
2012.06.08.

Ha a gyökér a növény motorja, az erősebb gyökér nagyobb
teljesítmény!

Microphos MoZn Extra starter - Hogy az
indulás jó legyen
A legérzékenyebb fejlődési időszakra, az indulás segítésére
célzott és célirányos kezelésre ad lehetőséget a MICROPHOS
MoZn Extra Starter mikrogranulátum műtrágya. A palántanevelő földhöz keverve, a vetéssel egy menetben kijuttatva,
az ültetés sorkezelésére, illetve az ültető gödörbe keverve
alkalmazhatjuk a magas hatóanyagú speciális startert.

2012.06.08.

2012.05.23.

A MICROPHOS MoZn Extra Starter összetétele teljes mennyiségében vízoldható tápelemekből áll.
A 10% nitrogén a növekedésben, a 46 % foszfor a növekedés,
élettani folyamatok energia rendszerének működésében, a 0,002
molibdén a zöld színtestek képződésénél a fotoszintézishez
játszik jelentős szerepet és mellette az 1,8 % cinkkel a növekedés
és egyéb meghatározó folyamatok enzimeinek aktiválója.

2012.06.08.

Microphos MoZn spontán kisérlet

A MICROPHOS MoZn Extra Starter használatának előnyei:
- gyorsabb kelés, egyenletes, dinamikusabban fejlődő állomány
(képen)
- erőteljesebb gyökérzettel jobb a tápanyag és vízhasznosítás
- a növények ellenállóbbak, jobb a teljesítmény, jobb a koraiság
- kezdeti fejlődési előnyét az állomány a tenyészidő végéig
megőrzi
A MICROPHOS MoZn Extra Starter az elvárásoknak
megfelel, mert:
- magas foszfor és egyéb tápelem tartalma azonnal felvehető,
hideg talajon is aktív
- magas molibdén cink és tartalmának közvetlen és meghatározó szerepe van az indulásnál
- alacsony nitrogén hatóanyaga segít a kezdeti szakaszban,
nem mosódik ki

2012.05.23.
A kisebb növény sora a granulátum adagoló elzáródása miatt lett
kezeletlen kontrol. (A negyedik levéltől a gyomirtó és erős hideg
együttes hatása miatti sárgulás látható a növényeken.)

Akcióink!

Össz
tömege

Gyökér
tömege

Gyökér
tömeg %

kezelt 4 növény

886 gr

83 gr

9,37 %

nem kezelt 4 növény

400 gr

39 gr

9,75 %

A Microphos MoZn Extra starterrel kezelt állományt és a
szerencsés véletlen miatti kontrolból (ahol is nem adagolt a mikro
granulátum szóró) lemértük, grammos mérleggel is, s „a hideg
vas” talán még látványosabban megmutatta az eltérést. A kezelt
növények tömege több mint duplája volt a kezeletlen növényeknek, ugyanakkor a gyökérnyaknál levágva a gyökérzetet s külön
megmérve arányaiban nem, csak tömegében volt eltérés a kezelt
és a kezeletlen között.
Tisztelettel: Knipf Róbert

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317

Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

NITROGÉN MŰTRÁGYÁK

BAROMFITRÁGYA

RAKTÁRSÖPRÉS

A péti Nitrogénművek Rt is meghallotta az idők szavát,
s rájött, hogy a vártnál kevesebb műtrágyát fog eladni,
ha ilyen magasan tartja a hazai nitrogén műtrágyák
árát, ezért csökkentést hajtott végre.

A tavalyi évben alakult Agro Naturtáp Kft-vel történt
megegyezés alapján a Kertészek kis/Nagy áruháza Kft
boltjaiban is elkezdtük forgalmazni a magyar gyártmányú
szerves baromfitrágyát. A cég törekvései közé tar-tozik a
legversenyképesebb ár kialakítása.

Az elmúlt évek alatt a belga Rosier gyár termékeit sikerült
maximálisan bevezetni, a termelők meg vannak vele elégedve. Ezért a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft vezetése úgy
döntött, hogy végrehajt egy portfólió tisztítást és a raktáron
lévő összes Ferticare műtrágyáktól a termelőknek kedvező
áron megszabadul.

A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft boltjaiban
folyamatosan követjük a piaci árakat így 2012 május
20-tól érvényes áraink:

Ammónium-nitrát 34%-os zsákos
Pétisó 27% zsákos

11 850 Ft/100 kg
10 750 Ft/100 kg

Jó minőségéről, szórhatóságáról, hatékonyságáról
győződjön meg személyesen.
Új

Ár!

Garantált minőség. 2-5-4 NPK, + 10% CaO, 1% Mg.
Ára: 1 730 Ft/25 kg

például:

zsákos

raklapos

Ferticare I 14-11-25+Me 25/1 13500 Ft/zsák 12665 Ft/zsák
Ferticare II 24-8-16+Me 25/1 12900 Ft/zsák 12077 FT/zsák
Ferticare III 10-05-26+Me 25/1 11800 Ft/zsák 11061 Ft/zsák

Magyar gyártmány, az árak folyamatosan változnak
Az árak ÁFA-val együtt értendők.

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

