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IX. évfolyam 8. szám 2012. Október

valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében is kirajzolódik szerint három nagy dolog viszont hátra van a kormányzásból. 
egyfajta oligarcha-kör. Valószínűleg ezek következnek. A Az átlagjövedelem alattiak felemelése, a közszolgáltatások 
„Kielegyenafold.hu” honlapon minden jelentésemet továbbra is helyzetének rendbetétele, vagyis a kifizethetetlen rezsikölt-
a nyilvánosság elé tárom.” „olimpiai bajnokok”, a gyanús ségek csökkentése, és a mezőgazdaság jövőjének bizto-

Ángyán József volt vidékfej- nyertesek között. Ezek is ahhoz a 25 nagy érdekeltséghez sítása. Nem kerülte ki a földbérletek kérdését sem, de 
lesztési államtitkár, FIDESZ-es tartoznak, amelyek a három általam vizsgált megye bérbe önkritikáról azért nem volt szó: szerinte „ahol hús van, ott légy 
képviselő: Nem fogom abba- adott területeinek 80 százalékát elvitték a helyi családi is van”, és természetes, hogy ilyen nagy ügyeletek körül 
hagyni (Ángyán József inter- gazdálkodók elől. Az azonban számomra is új információ, vannak „zavarórepülések”, de arra bíztatta Fazekas Sándor 
júiból összeállítás, elsősorban a hogy ezek egy érdekkörhöz tartoznak. Ezek szerint tehát 25- vidékfejlesztési minisztert, na hagyja zavartatni magát, adjon 
Népszabadságban megjelent nél is kevesebb érdekeltségről van szó. Viszont szomorúan több és több földet a gazdáknak.
hosszabb interjúra alapozva.) azt kell mondanom, hogy a dolog beleillik abba az összképbe, Orbán megígérte, hogy a hamarosan megszülető földtörvény 
Csőd felé viszik a vidéket: amivel a földbérleti pályázatok eredményeinek elemzése véget vet majd a külföldiek földszerzései lehetőségeinek. „Ez 
„Tisztességtelenebb a mostani során kényszerűen szembesültem. Számomra ez is abba a be lesz fejezve” A földtörvény Orbán szerint megvédi majd a 
helyzet, mint a szocialisták „jogszerű”, de erkölcstelen kategóriába tartozik, amelynek igen gazdákat a spekulánsoktól is, és cél az is, hogy korlátozzák a 
alatt, ők legalább nem is ígér- sok szomorú példájába ütköztem. És ha a jog az erkölcstől, a nagybirtokokat a kis- és középbirtokkal szemben.
ték, hogy a kis és közepes rendszabály az értékektől így elválik, akkor nincs 
gazdaságokat támogatják” felemelkedés a magyarság számára!” „Én – egyfajta élő 

lelkiismeretként – csak a saját meghirdetett programunkat Valami elindult
Hogyan fogadták a Fidesz-frakcióban a földügyekről szóló kérem számon a saját kormányomon és frakciómon.” „Én 
legújabb összesítését? hitem szerint egy teljesen új világ első kormányához Október 17-én az állami földpályázaton elutasított négy Fejér 
„Változóan. Az első, a Fejér megyei földekről szóló jelentés szegődtem, és nem szeretném az életemet egy spekuláns megyei gazda a saját kezelésébe vett  Kajászón egy olyan 
elkészítése után még éreztem egyfajta meghökkenést és tőke-érdekeltségek által dirigált, összeomlásra ítélt régi világ földterületet, amelyet állításuk szerint szabálytalanul nyert el 
általános, csendes várakozást. Aztán a borsodi földügyek utolsó kormányához kötötten befejezni.” egy pályázó a Nemzeti Földalapkezelő pályázatán. A földte-
kiterítésekor már hidegebbé vált a légkör, mára pedig „Néhány száz tőkés társaság fogja művelni a földet, ahol rületet egy kápolnásnyéki tetőfedő és nádarató vállalkozó, 
valószínűleg megértették, hogy nem fogom abbahagyni.” bérmunkásokká válnak, cselédekké válna a falusiak, és Kiss Árpád nyerte el. A helyi információk szerint korábban nem 
Ahhoz, hogy a gazdák higgyenek egy új vidékstratégiában, az még örüljenek neki, hogy munkát kapnak, mert sokkal gazdálkodott, mezőgazdasági eszközei pedig nincsenek. A 
ön arca is kellett... kevesebb embert foglalkoztat ez a rendszer, mint helyiek úgy tudják Ángyán szerint- hogy nem is ő fogja 
„Én soha nem csaptam be őket, és nehéz helyzetekben is amennyit a családi gazdaságokkal a föld el tudna tartani.” megművelni a megszerzett 285 hektárni állami földet, ami
mindig kiálltam értük. Ezt az emberek pontosan érzik. Ez ad YouTube Ángyán József kitálal a Kajászón bérbe adott területek kétharmada, hanem 
egyfajta erkölcsi tőkét, amely számomra minden vagyonnál Dörömbözi József agárdi nagygazda. Ugyancsak helyi 
többet ér. Amikor Orbán Viktor felkért a vidékfejlesztési forrásokból származik az a szintén nem cáfolt információ is, 
minisztérium államtitkári posztjára, mindezt bizonyára ő is hogy Kiss Árpád helyben annak a Farkas Imrének kápol-
felmérte. Én akkor egy kész „nép-párti” programot tettem elé, Dr Fazekas Sándor násnyéki telekszomszédja, aki a Vidékfejlesztési Minisztérium 
a „kottámat”, ahogyan fogalmaztam. Ezt hosszú évekig vidékfejlesztési közigazgatási államtitkáraként felügyeli a Nemzeti Földalapot, 
készítettem, helyi gazdákkal, vidéki és városi közösségekkel, miniszter valamint elnöke a Birtokpolitikai Tanácsnak. A földfoglalást 
valamint szakmai műhelyekkel egyeztetve, a helyi kezde- szervező gazdáknak azonban az volt Kiss földjével a 
ményezésekre alapozva. Ebben például szerepelt, hogy a Növekedési pályán mozog a problémájuk, hogy az négy hektárral nagyobb, mint amire a 
földeket helyben lakó, gazdálkodó családoknak, kis és magyar mezőgazdaság, 2-3 év vállalkozó pályázhatott volna. Ezért döntöttek úgy, hogy élnek 
közepes gazdaságoknak fogjuk odaadni, mert így lesz a föld alatt éri el az az önrendelkezéshez való alapjogukkal és a „törvényesség 
eltartó képessége a legnagyobb. Így tud erősödni a helyi 1990-es termelési szintet, helyreállítása érdekében” az önkormányzati tulajdonú területet 
gazdaság, és ezzel a helyi közösség, a föld és a befektetett jelentette ki az agrárpolitikáért saját kezelésbe veszik, amiről tájékoztatják a Nemzeti 
munka haszna helyben, a faluban marad, és sok családnak ad felelős miniszter. Földalap kezelő szerveit és értesítik a vidékfejlesztési 
generációkon keresztül tisztes jövedelmet, megélhetést.” „Egy N e m  l á t  o l i g a r c h á t :  minisztert is. Egyetlen kajászói lakos sem nyert földet a 
valódi néppárti vidékprogramot adtam oda az elnök úrnak „…valótlanságot állít az, aki azt pályázatokon, Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere, a 
azzal, hogy ha erről lehet szó, akkor ehhez szívesen adom a mondja, hogy a földpályáza- Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke kapta a helyi 
nevem, a munkám, a hitelem. Én erre komoly ígéretet kaptam. tokon oligarchák, nagybirtokosok nyertek.” „ A programot földek maradék egyharmadát. A tüntetést egyébként tudatosan 
Máig őrzöm a visszakapott „kottámat” Orbán Viktor folytatjuk, és szó sem lehet arról, hogy felbontsuk a kifogásolt szervezték októbert 17-ére, ugyanis az előzetes tervek szerint 
bejegyzéseivel.” „Amikor felajánlottam a lemondásomat, azt szerződéseket”  „még mintegy 80 ezer hektár állami föld- az országgyűlés aznap fogadta volna el a földtörvényt. 
gondoltam: megkérdi a kormányfő, mi volt a döntésem oka, területre kell kiírni pályázatot, s azokat a kis, közepes családi Ángyán József korábban éppen Kajászón ismertette a 
vajon mi nem tetszik, mivel nem értek egyet? Nem kérdezte gazdaságok kapják.” „Nem lesz szabad, gazdátlan földterület tanulmányát a földpályázatok nyerteseiről. A meghirdetett 
meg, azóta sem. Ma már a földügyek ismeretében érteni a ciklus végén" földek nyolcvan százalékát 25 érdekeltség szerezte meg. A 
vélem, miért. Ő pontosan tudja, mi az én problémám. Az kormány azért védekezhet azzal, hogy helyben élő, családi 
utóbbi napok sajtóbeli nemtelen támadásiból az is kiderült gazdaságok nyerik a pályázatokat, mert a maradék 20 
számomra, hogy kiadhatták rám a „kilövési engedélyt”. „Meg Orbán Viktor százalék valóban ilyenek között oszlik meg. A tanulmány 
kell mondjam, emberileg nem könnyű ez a helyzet. Hisz miniszterelnök szerint a Fejér megyében még koncentráltabb a helyzet: a 
miközben az igazságtalanságokat teszem szóvá, a saját  meghirdetett állami földek közel 90 százalékát nyolc nagyobb 
frakciómmal kerülök szembe. Pedig csak egy dolgot teszek: a Ceglédi a Magyar Gazdakörök érdekcsoport söpörte be. A nagy győztesek mögött sokszor 
programunkat kérem számon a kormányon és a frakciómon. és Gazdaszövetkezetek Szövet- látható a kormányzati kapcsolat. Erős a kötődése a kor-
Azt, amivel elnyertük a választóink bizalmát, ami őket is a sége (Magosz) ifjúgazda-tagozat mányhoz a már említett Mészáros Lőrincnek, aki Fejér 
parlamentbe juttatta.” „Meg kell tehát változtatni a bérbeadás kongresszusán e lmondot t  megyében kiosztott földek 23,7 százalékát szerezte meg 
rendszerét. Nagy veszélyt érzek abban, hogy a földtörvény gondolataiból (Az Index tudósí- érdekeltségein, illetve családtagjain keresztül. Búzakalász 66 
lehetőséget biztosít az állami földek eladására, s ez esetben a tása alapján) nevű kft.-je például összesen 984 hektárnyi kajászói, óbaroki, 
jelenlegi bérlők elővásárlási joggal rendelkeznek. Ez is A génjeinkben van: Orbán sze- valamint váli földre nyert bérleti jogot a pályázaton. Ehhez 
szembemenne persze azzal, amiben a miniszterelnök úrral rint Magyarország „génjeiben nyert még 94 hektárt a felesége, Mészáros Beatrix és 145-öt a 
korábban megállapodtunk, vagyis hogy földet nem eladunk, mezőgazdasági ország“, „ősi testvére, Mészáros János; a család időközben újabb 100 
hanem ha lehet, veszünk, és helyben lakó, gazdálkodó ösztöneinkben, genetikai adott- hektárt elnyert.
családoknak, valamint fiataloknak adjuk. De sajnos úgy tűnik, ságainkban, hagyományainkban A harmadik nagy megyei érdekeltség, a felcsúti Fidesz-elnök 
bizonyos gazdasági érdekkörök mohósága nem ismer hordozzuk a mezőgazdaságot“. A vidéki Magyarország az férje, Flier János és családtagjai Felcsút, Óbarok, illetve Szár 
határokat. Mindent vinni akarnak.” „Győr-Moson-Sopronból ország erős, egészséges része, melynek nemzetmegtartó településeken nyertek el 320 hektárt, amelyből a kimutatások 
sokan keresnek azzal az információval, hogy – miként ereje van. szerint jutott a futballakadémia fő támogatójának, Flier 
Fejérben a Csákvári Mg. Zrt. – itt a Nyerges-érdekeltségek, Ez viszont azért szerencsés Orbán szerint, mert a föld Tamásnak és fiának is. A megyében a negyedik volt Kiss 
például a Lajta-Hansági Zrt. nyerheti majd el a földek nagy népességének növekedésével a mezőgazdaság ma a legjobb Árpád a maga 285 hektárjával.
részét, itt is kihúzva azt a helyi gazdák alól. De Somogyból is üzlet és ha kinyitunk egy amerikai magazint, a legjobb 
hallok hasonló disznóságokról, s úgy hírlik, hogy Hajdú-Bihar, befektetési tippek listáján első lesz a mezőgazdaság. Orbán Knipf Róbert (főszerkesztő)

www.youtube.com/watch?v=bFpB0T6qpNE

Ön kinek hisz?

http://www.civilmozgalom.hu


2. oldal

A Homoki Gazda már több alkalommal foglalkozott ezzel az 
igen sok termelőt érintő témával. Szomorú aktualitását adja 
ennek, hogy a Datész melyet állítólag a termelők érdekében 
hoztak létre a Mórakert helyett az is megszűnik végel-
számolással. Megjelent a cégközlöny 2012 október 4-i 
számában. Mért érdekes ez, A termelőknek 40 napjuk van 
arra, hogy igényüket bejelentsék amennyiben a Datész 
tartozik részükre. Ide értendő az engedményezési szerző-
désekkel átvállalt Mórakert adósság is. Vegyenek ügyvédet 
igénybe. S mért adtam az egésznek ilyen címet? Nos nagyon 
sok mindent nem értek. Egyértelmű, hogy végelszámolással 
bármely cég csak akkor szűnik meg ha a vagyona elegendő 
az összes tartozás kielégítésére. Mivel a Datésznek nem volt 
vagyona, ezért a Regionális Fejlesztési Holding ZRt, mely 
állami tulajdonú, s ezért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
felügyeli megemelte a Datész törzstőkéjét 5 millió Ft-ról 1 
milliárd 755 millió Ft-ra, itt rögtön 1 millárd 750 millió Ft plusz 
pénz a rendszerbe. Aztán amit végleg nem értek, csak 
tippelek, hogy mért kellett egy végelszámolásba menő cégbe 
hatalmas pénzekért állami pénzből részvényt vásárolni. Az 
állami pénz kimentése tovább folytatódik? Legjobb esetben 10 milliárd 171 millió 740 ezer 627 Ft. S csak vakarom a 30 000 000 000 (30 milliárd) osztva 700 taggal = 42 millió 857 
ebből kerül megvásárlásra a Mórakert és a Ph Centrum fejem, hogy akkor most mi van? ezer 142 Ft-nyit tüntettek el a rendszerben. Ön mint tag, s Ön 
telephelye a felszámolótól, illetve az önkormányzattól. mint adófizető állampolgár ebből mennyit kapott, vagy örüljön 
Valószínűleg csak remény, de akkor is túl nagy az ár, tehát az A Mórakert és a hozzá tartozó cégek utolsó négy évi az akinek legalább még nem maradt ott pénze pluszban. A  
állami pénz, a mi adó forintunk lenyúlása tovább folytatódik. eredményét  átnézve csak szörnyülködhetünk (lásd táblázat) tagok ezt nem mondhatják el, hiszen a kezdetben 20, a végén 
De, hogy senki ne tudjon levegőbe beszéléssel megvádolni Ehhez az eredményhez hozzá jön még az EU támogatás 500 ezer Ft-os belépéskor fizetendő tagsági díjuk minden-
bemásolom a cégkivonat két kirívó részét. S azért írom le (melyet vissza kell fizetni mert a fenntartási idő alatt képpen odaveszet. De mink adófizetők sem jártunk jól, hiszen 
számok helyett betükkel is részletezve, mert először én sem felszámolták) és a magyar állam támogatása, a Datésznek a 700 tagra hivatkozva eltüntettek kb 30 milliárd Ft-ot. 
akartam elhinni amit látok, s elkezdtem visszafelé leszámolni a most juttatott durván 12 milliárd Ft, a cégcsoport 7 milliárd 702 Gratulálok.
nullákat. Nos az „E” sorozat névre szóló részvény vásárlása millió vesztesége, összesen közel 30 milliárd. 
149 millió 218 ezer 750 Ft. De most jön az igazi fekete leves A kormányunk meg újabb megszorító csomagokról beszél. A Knipf Róbert
„ F “  s o r o z a t ú  n é v r e  s z ó l ó  r é s z v é n y másik oldalon meg szórjuk a pénzt. Számoljunk csak utána főszerkesztő

Mórakert-Datész s
egyéb disznóságok,
egyéb kérdőjelek

A változás (törlés) időpontja: 2012/07/06 Részvényfajta: törzsrészvény06 10 000322
Törlés kelte: 2012/09/07 Részvényosztály: névreszólóDATÉSZ Dél-Alföldi Termelői Értékesítő 
MegnevezésÖsszeg Pénznem Sorozatszám: "F" sorozatú Szervezetek Kereskedelmi és 
Összesen1755000000 HUF DarabszámNévérték PénznemSzolgáltató Zártkörű
A változás időpontja: 2012/07/06 10171740627FtRészvénytársaság (6782 Mórahalom, 
Bejegyzés kelte: 2012/09/07 Megnevezés: részvény.Röszkei út 49.; [13281739-2-06])*
.... A változás időpontja: 2012/07/068. A létesítő okirat kelte
Sorozatszám: "E" sorozatú Bejegyzés kelte: 2012/09/072012. július 27.
DarabszámNévérték PénznemA változás időpontja:2012/07/27
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Megnevezés: részvény. végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.11. A cég jegyzett tőkéje
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Mórakert Szövetkezet „f.a.” 06-02-000531 felszámolás alatt -75457 -563380 -1530551 -856755  -3026143

Mórakert Tész Kft „f.a.” 06-09-010363 felszámolás alatt 1025 -72422 -777334 -548482  -1397213

Homoki Rózsa Burgonya 
Szövetkezet „f.a.”

06-02-000582 felszámolás alatt 971 -48266    -47295

PH Centrum Kft. 06-09-009780  -2172 -71555  -165058 -131939 -370724

DATÉSZ Dél-Alföldi Zrt 06-10-000322  2197 -5506  -923893 -1704117 -2631319

Hélius Groop Kft „f.a” 09-09-009663  felszámolás alatt -1409 357  -30560 -62416 -94028

Móra- Glob Kft „f.a” 06-09-009822  felszámolás alatt 194 -55140  -81283  -136229

        -7702951

A Mórakert és a hozzá kötődő cégek utolsó négy évének eredmény kimutatása

Halljuk sokszor a különböző előadásokon, látjuk a cégek által eset, hogy az eredeti készítmény gyártási licencét megvá- grammos kiszerelésben Actara néven van forgalomban, míg a 
kiadott prospektusokban. De nem csak a növényvédő szer, sárolva vagy megbízás alapján az eredeti gyártó/fejlesztő belőle kiszerelt termék Venus 25 WG néven kerül forgalomba. 
hanem a gyógyszeripar területéről is. Mit is jelentenek ezek a kiadja egy „fejlődő” országnak, ahol a környezetvédelmi Akkor mégis mért nem árasztják el a magyar piacot a paralel 
fogalmak, melyik jobb, melyiktől tartózkodjunk, teszi fel előírások sokkal kevésbé szigorúak s a gyártás már évek óta termékek? A gyártók saját termékeik árszintjének kialakí-
magának a kérdést a legtöbb felhasználó. ott folyik. Ezért többször megmosolyogtató, hogy egyes tásakor általában kis árkülönbséggel hozzák forgalomba az 
Az innovatív növényvédő szerek mindig a legújabb fejlesz- termelők ragaszkodnak egy-egy márkához holott az adott EU-n belül, így nem éri meg behozni, más forgalmazónak. S 
tések, melyekbe a különböző kutató cégek, gyártók, hatalmas terméket és generikus megfelelőjét ugyanabban a gyárban van benne még egy komoly fék, a paralel engedéllyel behozott 
pénzeket, időt s fáradtságot nem kímélve fejlesztenek ki állítják elő, s míg délelőtt a nagy neves német vagy amerikai termék csak addig hozható forgalomba amíg a referencia 
egy-egy új hatóanyagot. Ez még napjainkban is így van, gyártó csomagoló anyagába csomagolják, addig a délutáni termék. Tehát ha túl sok paralel termék kerülne be az 
amikor a molekulákat már komoly számítógépes háttérrel műszak egy Magyarországon kevésbé ismert pl. indiai gyártó országba, akkor az eredeti szer tulajdonosa egyszerűen 
tervezik, ide teszek, onnan elveszek egy atomot, s ha mindezt márkanevén hozza forgalomba. A világ glifozát előállításának kivonja a termékét az adott piacról, s ezzel egyben a paralel 
sikerül technikailag is előállítani, akkor jön a puding próbája az 80-90 százalékát Kínában vagy a Távol-Keleten gyártják termék engedélyét is visszavonatja. A gyártónak ezen felül 
evés, a kísérletezés szakasza, s megnézik, hogy az elmélet- mégis Magyarországon kb. 20 márkanéven kerül forgalomba számos lehetősége van, pl. adott szer összetételét kis 
ben működő vegyület tényleg úgy működik-e a valóságban. két gyár gyakorlatilag azonos terméke. Tehát érdemes mértékben megváltoztatja, s úgy hozza forgalomba az adott 
Egy-egy elejtett számból az derül ki, hogy egy új vegyület tájékozódni, mert ezzel is pénzeket lehet megtakarítani a országban, ebben az esetben sincs honnan behoznia 
bevezetéséig akár 10 ezer vegyület is kipróbálásra kerül. S ha termelésben. S elérkeztünk a paralel vagy párhuzamos terméket, hiszen az Eu-ban nem talál olyan országot ahonnan 
a gyártó szerint már van egy jól működő vegyület, akkor behozatali engedéllyel rendelkező termékek köréhez, mely teljesen azonos összetételt be tudna hozni, holott ez kitétel, 
következnek a különböző s egyre komolyabb hatástanulmá- jelenleg Magyarországon eléri a 60 darabot. miről van itt szó hogy gyártójának és összetételének teljesen azonosnak kell 
nyok az emberre, a környezetre, a különböző élő szerveze- egyáltalán. A különböző gyártók saját termékeiket a különböző lenni. A hírek szerint a formuláció váltással akarja például a 
tekre, a talajra kifejtett, vagy várhatóan kifejtett hatásaira, országokban más és más árszinten hozzák forgalomba. Syngenta megakadályozni az Actara WG forgalomcsök-
veszélyeire. S ha mindezen vizsgálatuk után még mindig Amennyiben egy magyarországi forgalmazónak sikerül az EU kenését, s egyben elkerülni az ennél a szernél tapasztalt 
fennmarad az egyre szigorodó rostán, csak akkor kerülhet tagországok bármelyikében találni egy olyan terméket melyet nagyságrendű hamisítást is. Amennyiben áttérnek a folyékony 
„törzskönyvvezésre”, s engedélyezésre. S ezért van az, hogy azonos gyártó és azonos formulációban érdemes Magyaror- Actarára, és visszavonják a WG engedélyét, úgy a paralel 
az utóbbi időkben látványosan csökkent az új vegyületek szágra hoznia, úgy azt a Növényvédelmi Központi Szolgálat behozatali engedéllyel rendelkező Actara és Venus 25 WG 
száma, s ezért van az, hogy a már régebben engedélyezett engedélyével megteheti. Lényeges, hogy azonos gyártó és forgalmazási engedélye is visszavonásra kerül. Legegy-
szerek egy részét kivonják a forgalomból. Nem feleltek meg a azonos formuláció legyen, mert csak ebben az esetben kapja szerűbb azonban az árharmonizáció, ha ugyanannyiért lehet 
szigorúbb előírásoknak, ujjak, korszerűbbek vannak már a meg a behozatali engedélyt. S rögtön két példa is erre. A külföldről behozni, mint amennyibe idehaza kerül akkor minek 
piacon, vagy egyszerűen a gyártó cégnek nem éri meg a Syngenta által forgalmazott Score 250 EC nálunk a drága behozni. Cikkem egészének összefoglalója talán annyi, hogy 
szigorúbb feltételek között is engedélyeztetni az adott szert, szerek közé számít, főleg úgy, hogyha tudjuk, hogy tőlünk mind a generikus szerek, mind a paralel növényvédő szerek 
mert a várható eladás, és az azon képződő nyereség nem nyugatra, pl. Angliában ennél sokkal olcsóbban lehet hoz- biztonságosak, hiszen a generikusaknál a gyártójának elemi 
fedezi az engedélyeztetés költségeit. Ezért van az, hogy az zájutni. Annyira olcsón, hogy több cégnek is megérte erre érdeke a jó minőség, míg a paralelnél nincs is egyáltalán 
utóbbi időkben szinte egyáltalán nem engedélyeztetnek paralel behozatali engedélyt kérni s a Score mellett Plover és különbség. Egyedül a hamísított szerektől kell tartózkodni, 
növényvédő szereket kis felületen termesztett kultúrákban. Alfa Solo néven is forgalomban van. A gyártó mindhárom mert a gyenge hamisítványok minőségben nem azonosak, 
Egy-egy új növényvédő szer kifejlesztése ezért kerül EUR márkanéven forgalomba kerülő szernél továbbra is a hatásukban meg akár a növényre, akár az emberre veszé-
milliókba, s sokszor több mint tíz évbe. Természetesen a Syngenta, csak a másik két magyarországi forgalmazónak is lyesek lehetnek. S vannak azok is amiknek csak a csomagoló 
gyártók gazdasági érdekeiket, profitjukat szabadalmi oltalom- megéri behoznia. Amennyiben a behozott szer az eredeti anyaga hasonlít megtévesztésig az eredetire, ezek ellenben 
mal védik. Generikusnak nevezzük azt a készítményt mely az csomagolásban és kiszerelésben marad, úgy akár a neve is biztosan nem arra valók amire a gyártó kitalálta, de ezek már 
adott szer szabadalmi védettségének lejárata után egy más maradhat az eredeti, amennyiben azonban átszerelésre kerül más kategória, a büntetés végrehajtás hatáskörébe tartoznak.
gyártó által kerül gyártásra, s így kerül forgalomba, akár úgy pl. Alfa Solo úgy mindenképpen más néven kell forgalomba 
is, hogy az eredeti készítmény is közben forgalomban marad. hozni, azzal, hogy a kiszerelésen kötelező feltüntetni a Knipf Róbert
A generikus készítmény általában olcsóbb az elmaradó sok- referencia terméket, azaz miből lett kiszerelve. Erre talán növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
szor horribilis fejlesztési költségek elmaradása miatt. Gyakori legjobb példa az Actara 25 WG, mely paralel engedéllyel 250 

Innovatív, generikus, paralel növényvédő szerek
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Időjárás 2012!
Az információ ömlik minden irányból, s ha ezt a saját magunk 
értelmezzük, feldolgozzuk, akkor a legtöbben hasonló 
következtetésekre jutunk, juthatunk. 2012 a föld nagy részén 
„rendkívüli” időjárási viszonyokat produkált. Európában és 
Észak-Amerikában nagy melegek, aszály, gyenge termés, míg 
Ázsia egyes részein mértéktelen csapadék, árvizek, 
földcsuszamlások, stb. S az emberiség igazából nem tesz 
semmit, mind egyénileg, mind kormányszinten a környezet-
védelem, a klímavédelem csak addig igaz, csak addig elfogadott 
és támogatott, amíg én mint felhasználó nem vagyok érintett. 
Egyszerű példa: A reklámtáskák kötelező csomagolási termékdíj 
fizetési kötelezettsége miatt kb. minden 150-dik vásárló kér 
reklámtáskát, míg előtte szinte mindenki. Az emberek zsebén 
keresztüli szemléletformálás zajlik, s drasztikus változásokra 
lenne szükség, hogy ez világméretekben felgyorsuljon. Ön mit 
tesz környezete védelméért? De, hogy az emberi tevékenység 
drámai hatással van környezetünkre arra két átvett ábra:

Minden piros pont egy magasabb átlag hőmérsékletet jelez a 
normálisnál, (ahol a normális az 1961-1990 évek átlaga) minél 
nagyobb a pont mérete, annál nagyobb az eltérés mértéke.

Esőzés júniusban: zöld pontok = több eső, barna pontok = 
kevesebb eső

http://www.zerohedge.com/news/us-climate-update-warmest-12-months-record

Knipf Róbert

Lehet, hogy egyeseknek ez megdöbbentő megfogalmazás, grafikon a 2011-es havi jövedelmekről megyénként lebontva.
mégis amióta Lüdia területén i.e. 560 körül Kroiszosz (régiesen 
„Krőzus”) lüdiai király bevezette az egységes pénzt mint 
csereeszközt, azóta ebben mérünk nagyon sok mindent, többek 
között a munka értékét is. Ha valakinek a munkája többet ér, 
több pénz jár érte. Elvileg. Aztán jönnek a különböző korrekciók, 
ha ugyanazt a munkát helyileg máshol végzed akkor kaphatsz 
ugyanazért kevesebbet, vagy többet, stb-stb. A statisztika 
ugyanakkor sok mindenre rávilágít, néhány érdekesség ebben a 
kis országban is fellelhető. A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) 
2011-es kimutatásából kiderül, hogy Budapesten és Pest 
megyében kerestek a legtöbbet, személyenként 2 millió 578 
ezer, illetve 2 millió 51 ezer Ft volt az egy főre jutó összevont 
jövedelem. S mivel itt volt a legnagyobb a jövedelem, ezért itt 
tudták a megváltozott családi kedvezményt is igénybe venni a 
legtöbben, a legnagyobb mértékben, átlagosan egy fő 1 millió 
203 ezerrel csökkentette az adóalapját. Önnek mennyivel 
sikerült? De még Budapesten belül is a XII kerületben (Hegy- A munka értékéről még csak annyi, hogy a FIDESZ-hez 
vidéken) élők vallották be a legtöbb jövedelmet 3 millió 733 ezer közelálló Századvég cégcsoport 2012-re 939,6 milliós 
forint/fő. A régióban 113 adózó éves bérjövedelme meghaladta a keretszerződést kötött az állammal, pontosabban a Nemzeti 
100 millió forintot, köztük a legtöbbet kereső alkalmazott is itt él, Fejlesztési Minisztériummal (NFM). Közérdekű adatigénylési 
aki egymaga 920 millió forintos alkalmazotti jövedelmet vallott pert indított Szabó Máté, az Eötvös Károly Intézet munkatársa 
be. (A számok nem elírások, még ha hihetetlen nagyságúak is) a TASZ-szal az NFM ellen. Az október 10-i tárgyaláson az 
S, hogy mindenki a saját munkáját, annak értékét el tudja NFM képviselője átadott egy iratot (pdf), melyből kiderült a 
helyezni csak össze kell hasonlítania az itteni számokkal, vagy tanulmányok, elemzések átlagos terjedelme is. Szabó Máté-ék 
mégse. Lehet, hogy valami nagyon el van szúrva, lehet, hogy a gyors kalkulációja szerint az NFM minden egyes leírt A4-es 
családi adókedvezményre az alacsonyabb jövedelműek jobban oldalért 470 ezer forintot fizetett. A per januárban folytatódik. 
rá lennének utalva? Csak kérdezem, s kérdezhetnék még S csak a számokkal való játék kedvéért az Ön által kézben 
számtalan dolgot. Például a 920 millió Ft jövedelemből 13 millió tartott újság 8 A4 oldal terjedelmű, azaz 8x470 ezer Ft =
142 ezer 857 kg krumplit lehetne venni 70 Ft-os krumplival 3 millió 760 ezer Ft. 
kalkulálva. Jó sok krumplipaprikást lehetne megfőzni a 
mélyszegénységben élők részére, s még egy kis kolbász is Knipf Róbert
jutna bele. S az érdekességek folytatásaként legyen itt egy főszerkesztő

Munkád értéke, avagy mennyit
érsz a társadalomnak!
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Havi átlagos összevont jövedelem megyénként (Ft/fő)

fajták sora áll rendelkezésre arra várva, hogy a bevált mód- több kötéssel AMOROSA: korai piros, magas termőképesség-
szert alkalmazva piaci szereplővé váljanak Magyarországon gel, piacos külsővel ROKO: az új hullám első tagja, középkorai 
is. A sokak által szorgalmazott fajtaváltás gondolatát az Agrico nem szétfövő étkezési fajta ALADIN: egyedülálló termőképes-

Az AGRICO = burgonya egyenlet ma már Magyarországon is is elfogadja, hiszen az anyacég közel 120 fajtájából nem ségű, egyenletes gumóméret, piacos külső jellemzi FABIOLA: 
minden termelő számára alaptétel a gazdálkodás matematika nehéz megfelelőket találni. A burgonya esetében azonban egy magas termés hozamú kivételesen szép küllemű étkezési fajta
könyvében. ilyen folyamat sokkal lassabban megy végbe mint a EVOLUTION: a legújabb családtag, 90 napra beérik, élénk 
A hetvenes évek végén az itthon piacvezető Desiree fajta szántóföldi növénytermesztés más ágazataiban. A termelők piros héja nem foszlik LUSA: a másik újonc, közép-késői 
árnyékában tette meg első lépéseit az Agrico az ismertség és egy része ragaszkodik a kipróbált fajtákhoz és nehezen bőtermő, kiváló ízanyagokkal.
elismertség irányába. fogadja el az újat. Lényegesen többet kell tudnia a bevezetni Fajtaváltás? Az AGRICO-n nem múlik!
A piac és a helyi klíma sajátosságait kiismerve a cég hosszú szánt fajtának ahhoz, hogy felfigyeljenek rá. így sikerült az 
évekig próbálta megtalálni azt a fajtát amelyik sikerrel Aladin fajtát viszonylag rövid idő alatt széles körben Knipf Róbert
versenyezhetett a már bevezetettel. A piros héj mint alap- elterjeszteni kivételesen jó termőképessége miatt.
követelmény jelentősen leszűkítette a lehetőségeket. A piac egyes szereplői évek óta szapulják a három nagy öreget 
Hivatalos állami kísérletek sora és termelőiméi elültetett (Desiree, Kondor, Cleopatra) és sürgetik leváltásukat. Tény, 
kisparcellák tucatjai szállították az információt a kipróbált hogy vannak korszerűbb jobb képességű fajták (számtalan 
fajtákról. Rész eredmények mindig voltak, de az igazi nagy ilyennel rendelkezünk) de ezek igényesebb termesztési 
fajta megtalálása váratott magára. A Romano és a Kondor egy körülményeket igényelnek, drágítva a termelés költségeit.
időben 1987-ben lett államilag elismert Közülük a Kondor A gazdák egy része ezért nehezen válik meg a régóta 
néhány év alatt országosan ismertté vált és a 90-es évek használt fajtáktól és még hosszú ideig megtalálhatjuk majd 
közepére piacvezető pozícióba jutott. ezeket a hazai köztermesztésben.
Erre a fajtára bátran lehetett alapozni. Rajta keresztül a cég is Ezt a tény az is alátámasztja, hogy a fajtaváltás szószólói 
közismert lett. így már a piac is bizalommal fogadta az újabb közül néhányan felvették kínálati listájukra a már szabaddá 
fajtákat. vált régi fajtákat. Ez felveti a kérdést: talán még sem annyira 
A piros héj színű hegemónia megtörését szolgálta az Agria és rosszak a régiek, vagy talán az általuk ajánlott újak nem 
az Impala piacra dobása. Képességeiket jól érzékelteti, hogy a váltják be hozzájuk fűzött reményeiket?
mai napig a legkeresettebbek a korlátokkal küzdő sárga 
héjúak rövid sorában. Piacvezetőnek lenni komoly felelősség és a pozíció megtar-
1995-ben kezdődött egy páratlan sorozat a Raja állami tása sem egyszerű feladat. A sportban is mindenki az elsőt, a 
elismerésével. bajnokot szeretné legyőzni, hiszen ennek van a legnagyobb 
2002-ig további négy olyan fajta követte, melyek ma is jelentős sportértéke. A küzdelem azonban csak a sportszerűség 
szereplői a piacnak, keretein belül folyhat. Ez az Agrico piacpolitikája. Csak saját 
nevezetesen: Kuroda, Amorosa, Aladin, Roko. fajtáinak hiteles dicséretével és nem másoké gyengeségeinek 
Ekkor már 15 elismert fajtát tudhatott magáénak az Agrico a felnagyításával szeretne teret nyerni illetve megtartani. Az 
nemzeti fajtajegyzékben. Legjelentősebb piaci szereplőként Agrico kínálati listája egészséges keverékét nyújtja a régi jól 
további fajták kipróbálása volt indokolt. Magyarország Európai bevált és az új, miden kényes igényt kielégítő fajtáknak. Név 
Unióhoz történő csatlakozásával 2004-óta az EU. fajtalistán szerint említve:
jegyzett fajták korlátozás nélkül forgalmazhatók hazánkban is. KONDOR: a jó öreg, hajtatva akár primőrnek is. Nagy gumók, 
Ezt a lehetőséget kihasználva a Fabiola bevezetése kezdődött puritán körülmények között is megterem.
meg 2006-ban, kizárólag saját szervezésű regionális kísér- AGRIA: hasáb burgonyának kiváló, íze kivételes, tárolható 
letek eredményeire alapozva. Két év alatt ismert és keresett akár májusig is IMPALA: korai, bőtermő, az Y vírusnak ellenáll
fajtával bővült a cég kínálati palettája. Hasonló képességű KURODA: a „fiatal Kondor“ de kisebb egyöntetűbb gumókkal, 

Fajtaváltás?

FAJTA
Kalibráció: 35/55 mm Kalibráció: 55/60 mm

KLASSE A KLASSE ELIT KLASSE A KLASSE ELIT
Forint/tonna Forint/tonna Forint/tonna Forint/tonna

Kondor 178.000.- 230.000.- 125.000.- 140.000.-
Agria 178.000.- 230.000.- 125.000.- 140.000.-
Impala 178.000.- 230.000.- 125.000.- 140.000.-
Amorosa 178.000.- 230.000.- 125.000.- 140.000.-
Aladin 178.000.- 230.000.- 125.000.- 140.000.-
Kuroda 178.000.- 230.000.- 125.000.- 140.000.-
Evolution 178.000.- - 125.000.- -
Riviéra 178.000.- 230.000.- 125.000.- 140.000.-
Manitou 178.000.- 230.000.- 125.000.- 140.000.-
Lusa 168.000.- - 125.000.- -
Monté Carlo 168.000.- - - -
Fabiola 168.000.- - - -
Roko 165.000.- - - -
Desiree 155.000.- 166.000.- 130.000.- 140.000.-

A Desiree ára a piac alakulása szerint változhat!

A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. megkezte az AGRIKO 
fajták értékesítését. Megrendelés boltjainkban.

Tel.: (62) 580 317
Mórahalom Zákányszék

Tel.: (62) 290 521
Kistelek

Tel.: (62) 257 879
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