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Mért? Mért foglalkozol ezzel?

Nem érti, hogy mért csinálom. Mért akarom magamnak a bajt? Kettő – a konkurencia nem fizetett le, feladott az előző ha csak egy kicsit megtudom változtatni, csak egy kicsit jobbá 
Mért foglalkozok más bajával, mért nem csak a saját számban egy fizetett hirdetést, hogy vannak, dolgoznak. tudom tenni ezt a velejéig romlott világot akkor már megérte. 
dolgainkkal? Mért állok ki másokért, hiszen ha ezért bajba Ha ehhez még segítőket is kapok, akkor pedig annál jobb. S, Három – az, hogy rajtuk keresztül a termelőket input anyaggal 
kerülök, akkor mások sem fognak értem kiállni. Intézze hogy mért pont a Mórakert, van-e valami személyes is a már leszállított áru ellenértékéig kiszolgálom, az egy 
mindenki a saját dolgát, s egyébként is mit akarok én ezzel indíttatásom, akkor azt mondom IGEN VAN, mégpedig annyi, gazdasági megállapodás. Ugyanilyen feltételekkel a 
elérni, hisz úgysem fog változni semmi. Ilyen és ehhez hogy  Mórahalmon lakom, s a jövőben is itt kívánok élni, s Mórakertet is kiszolgáltam volna, ha meg tudtunk volna 
hasonló érvekkel próbált eltántorítani a cikkek leközlésétől. látom a Mórakert miatt nehéz, egyesek szinte kilátástalan állapodni. Négy- sem mórahalmi képviselő, sem polgármester 
Magyarán szólva félt engem, s a családunkat. A fenti helyzetbe került emberek sorsát,  s a cégemnek a Gabona-nem kívánok lenni. Öt – semmilyen közöm sincs egyetlen 
érvrendszer s annak kibővített változatát megkaptam mind Komplex Kft Röszke több mint egy éve komoly összeggel párthoz sem, a baloldalhoz sem. Hat – azért állok ki másokért, 
polgármester úrtól, mind a Mórakert vezetőségétől.  tartozik, s nem csak nekem. Hogy jön ez ide, kérdezhetik mert ugyan illúzióim nincsenek, de félelmetes, hogy zsigerből 
Kiegészítések: a baloldal politikai támadása, polgármester, többen: nos úgy, hogy a mai Magyarországon törvényes az a reakció, hogy ne szóljunk, abból nem lehet baj, s 
vagy képviselő akarok lenni; személyes sértődöttség, anyagi eszközökkel szinte reménytelen behajtani a tartozásokat, s az mindenki foglalkozzon a maga bajával. Félelmetes, hogy az 
előnyök (a konkurencia lefizetett, hogy tönkretegyem a időt lehet húzni a végtelenségig. Kérdezem, hogy az a sok kis emberiség ide jutott. Félelmetes, hogy szinte mindenki az 
Mórakertet) s legfőbb érv, hogy mért ne jelenjen meg ez a ember akinek tartozik a Mórakert az, hogy fog a pénzéhez anyagi okokat keresi, feltételezi.  Elképzelhetetlen számukra, 
cikk, hogy ezzel tönkreteszem a Mórakertet, s ezt felvállalom- jutni? Mikortól nem az adóst fogja a törvény jobban védeni?  hogy valakinek egyszerűen elege lett mindenből és felemelt 
e, hogy több száz ember ne kapja meg a pénzét miattam, mert Ameddig ezt meg nem változtatjuk minden szinten, addig fejjel, egyenes derékkal akar járni, s nem hagyja magát 
egy ilyen cikk sokat árt. S egyébként is a jövőben is beszélhetünk, de nem lesz felemelkedés.megfélemlíteni. Legtöbben nem merik felemelni a fejüket, nem 
Mórahalmon akarok még lakni? mernek egyenes derékkal járni, mert megtanulták, hogy akkor 
A válaszok röviden, s visszafelé. Egy  először is nem én könnyebben boldogulnak. Egy fecske nem csinál nyarat, 
tettem tönkre a Mórakertet, arra megvoltak a maguk emberei. Knipf Róbertidézték a közmondást. Igen ez igaz, de egy után jön a többi, s 

–

Írtam egy nyílt levelet Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármesterének, és egyet a Mórakert vezetőségének. Mindkét levél 
és az arra adott válaszok lentebb megtalálhatók. Mégis amiért egy kicsit bevezetem az egészet, az-az, hogy a saját 
feleségemmel 9 év alatt nem vesztem még ennyire össze, mint most a két cikk kapcsán.

A forma amelyhez fordulok az kissé szokatlan, s eddig eléggé távol is tartottam magam a helyi 
politizálástól. Az elmúlt időszak történései azonban ezt megváltoztatták. Ennyit bevezetőnek, s 
jöjjenek a kérdések, melyek minden mórahalmit, és minden Mórakert tagot izgatnak, de nincs 
mód azt feltenni, vagy a bátorság hiányzik hozzá. 
A Mórakert megingásához a gazdasági válságnak igen kevés köze volt. Bennfentesek tudni 
vélik, hogy a Mórakert vesztesége a 2008-as évben elérte egyesek szerint a másfél milliárd, 
mások szerint a két milliárd forintot. Számszakilag mi ebből az igazság?
Ugyanezen információk alapján kérdezem, hogy mi az igazság abban, hogy a bajok 2005-től 
kezdődtek, 2006-ban 300 milliós veszteség, 2007-ben már több mint 500 milliós veszteséget 
toltak maguk előtt. Kérdezem, hogy ez a hiány a könyvelésből, mért nem derült ki.  A hiány  
2008 év végére elérte az 1,5 milliárdot, vagy a kettő milliárdot is állítólag, s azt egy év alatt azért 
elég nehéz összehozni.
Ha ez így van, akkor hogy lehetséges, hogy a volt három elsőszámú vezető még mindig a 
Mórakertnél dolgozik, ha éppen egy kicsit leminősített beosztásban is, de igazából nem indult 
ellenük személyi felelősségre vonás, s ne adj' úristen büntető eljárás sem.
Akkor, amikor a 2008-as év olyan „sikeres” volt amilyen. Akkor kérdezem, hogy Rácz József 
akkori ügyvezető fizetése, juttatásai és jutalékai összesen a pletykák szerint hogyan haladhatta 
meg a 100 milliós nagyságrendet. Igaz bruttóban, melynek felét leadózta, de ebből azért 
könnyen vett Szegeden a Radnóti gimnázium mellett két lakást cirka 100 millióért. Nem kellene 
ebből visszafizetni valamit? A Szerencsejáték Rt vezérigazgatójának fizetése havi 3,2 millió Ft, 
plusz prémium 80% az összesen 78 millió/év, de közben több milliárd forint eredményt termelt. 
Nincs itt valami nagyon elszabva? Rácz József fizetése és jutalékainak hóra vetített mértéke 
ebben az esetben 8,3 millió Ft/hó. A veszteség meg 1,5-2 milliárd. Saját számításom szerint 16 
és 20 millió között kereshetett Rácz József. Mi az igazság?
Mennyibe került plusz költségként a tavalyi évben a bázistermelői rendszer? Pontos számokat 
nem ismerek, de 200 és 300 millió közötti összegekről beszélnek. A tavalyi bázistermelők közül 
hányan fizették be a tavalyi forgalom után a 10 %-ot a Mórakert megmentésére, s hányan 
szállítanak be jelenleg is közülük?
Igaz-e, hogy a Mórakert tisztségviselőiből két fő nem fizette be a kötelező 10%-ot se? Ha igen, 
akkor milyen alapon higgyenek a kistermelők a kilábalásban, amikor a kicsik befizettek szinte 
maradéktalanul, a nagyok, a bázistermelők, és a vezetőségi tagok pedig igen hiányosan, vagy 
nem is fizettek be. S ha fizettek is akkor sem 10 %-ot.  
Mikor kapnak a tagok és a hitelezők egy független könyvvizsgálói irodától konkrét számokat a 
veszteség nagyságára?   
Hogyan állnak az idei évi beszállítások és értékesítések az előző évek ugyanezen időszakához képest, 
számokban százalékosan kifejezve, amikor a kiszerelő csak maximum fél kapacitással működik?

Nyílt levél a Mórakert Szövetkezet
vezetőinek

Nyílt válaszlevél Knipf Róbert úrnak
a Móraagró Kft. tulajdonosának
Tisztelt Knipf Róbert Úr!

Az a kérés, hogy egy gazdasági alapokon szerveződött társaság legbensőbb, üzleti 
érdekeket és személyiségi jogokat is érintő kérdéseinek megtárgyalására egy nyilvános 
újságban kerüljön sor, teljesen szembe megy a józan ésszel és az adott társaság jól 
felfogott üzleti érdekeivel. Mindazonáltal a – mondjuk úgy – tárgyi tévedések és alap 
nélkül  következtetések sokasága nem engedi meg, hogy válasz nélkül 
hagyjuk levelét. A jelenlegi nehéz helyzetünkben különösen fontos lenne, hogy a tények 
hatást tudjanak gyakorolni mindannyiunk tisztánlátására. 
1. A Mórakert Szövetkezet – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – éves 

beszámolókat készített, amelyeket minden esetben az előírt határidőig a Csongrád 
Megyei Cégbíróságon leadott, s amelyek ott meg is tekinthetőek.

a. A 2006. évben a Szövetkezet mérleg szerinti eredménye: 47.559 eFt volt
b. A 2007. évben a Szövetkezet mérleg szerinti eredménye: 5.640 eFt volt, azaz 

a Szövetkezet az éves beszámolók alapján nem termelt veszteséget. A 2008. évi 
éves beszámoló elkészítése jelenleg folyik.

2. A Mórakert Szövetkezet gazdálkodása teljesen nyomon követhető a mérleg soraiból, 
amelyből jól látható a kötelezettség-állomány növekedése.

3. A Mórakert Szövetkezet vezetői jelenleg is a Szövetkezetnél dolgoznak, azonban 
státuszukat jelentősen érintette a szervezeti átalakítás. A vezetők elleni büntető-
eljárás indítása jogalap hiányában fel sem merült.

4. Rácz József ügyvezető igazgató fizetése az alábbiak szerint alakult
a. A bér, és a kapcsolódó kiegészítők együttes értéke összesen nettó 6.967.220 

Ft volt a 2008. gazdasági évben.
b. Az ügyvezető igazgató 2008. és 2009. évben nem vásárolt ingatlant. Amely 

lakást Ön említ, azt 2007. évben vásárolta, s értéke 15 millió Ft volt, amelyhez 
lakáshitelt vett igénybe.

5. A bázistermelői rendszer a piac folyamatos megtartása, kiszolgálása és a többi, csak 
később szállítani tudó tag érdekében történt, s teljesen természetes, hogy az egész 
évben folyamatosan szállító tagok kaptak abban helyet. A bázistermelők közül 100 fő 
befizette a szükséges működési költség hozzájárulást, s a többiek közül 10 fő 
kilépési szándéknyilatkozatot nyújtott be. 

A bázistermelői körbe bevont termelők felé a legnagyobb a Szövetkezet

sugaltsugallt

Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat is arról, 
hogy a

folytatás a 2. oldalon folytatás a 2. oldalon



2. oldal

kötelezettségállománya, akik részben amiatt nem tudták teljes mértékben teljesíteni 
a szükséges kötelezettségeiket. 

6. A Szövetkezet tisztségviselői közül 13 fő teljesített kötelezettségeit, míg a 
fennmaradó 2 fő – a Szövetkezet felé fennálló, jelentős tartozása miatt – fizetési 
ütemezéssel, folyamatosan teljesíti kötelezettségeit.

7. Amennyiben a tagság megfelelő fórumon keresztül kéri, akkor a Szövetkezet elindítja 
a független könyvvizsgálati jelentés elkészíttetését.

8. Ez - a korábbiakhoz hasonlóan - üzleti titok kategória, de el lehet mondani, hogy az 
általános piaci trendeknek megfelelő csökkenés figyelhető meg.

9. Az idei évi fizetési kötelezettségeink tartásában sajnos vannak csúszásaink, mivel a 
TÉSZ Forgóeszköz Hitelek a pénzügyi válság hatásaként nem érkeztek időben. 

10.A mai napig 1 db TÉSZ Forgóeszköz Hitel került aláírásra, nem igaz az az állítás, 
hogy az összes többi bank elutasította a hitelkérelmeket. A TÉSZ Forgóeszköz Hitel 
kiírója a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., amely a finanszírozás minden elemét 
meghatározza, így azt is, hogy csak a hitelszerződés megkötése utáni számlák 
vonhatóak be a hitelezésbe. 

11.Nem igaz, hiszen amennyiben így lenne, akkor felszámolásba került volna a 
Szövetkezet.

12.A tagok által befizetett működési hozzájárulás az üzleti működés érdekében került 
felhasználásra. A tavalyi tartozásokat ütemezetten fizetjük ki, ahogyan az egyéb 
beszállítók esetén is. Ez vonatkozik az inputanyag beszállítók követeléseire is.

Válaszunkban megjegyzésként a T. Olvasók tájékoztatására szeretném hozzáfűzni, 
hogy a Móraagro Kft. (tulajdonos: Knipf Róbert) és a Mórakert Szövetkezet között 2009. 
év január 30-án kötött határozott idejű (3 hónapos) szerződést nem hosszabbítottuk 
meg. Sajnáljuk, hogyha ezzel bármilyen módon sértettük a Móraagro Kft. üzleti érdekeit, 
azonban ezen döntés a Mórakert Szövetkezet és minden tagjának és szállítójának 
gazdasági érdekeit szolgálja. Azt gondoljuk, hogy egy üzleti döntést a gazdasági 
világban illik tudomásul venni, nem pedig nevesítetlen hírforrások, pletykák mögé bújva, 
valótlan állításokkal, volt üzleti partnerünk jó hírnevét és üzleti érdekeit rontani.
Jelen levelünkkel ezen fórumon keresztüli levelezést lezártnak tekintjük, a Homoki 
Gazda újságnak sok sikert kívánunk a jövőben is.

Mórahalom, 2009. május 12. Tisztelettel: Hódi Pál
elnök

Az idei év beszállításainak kifizetését tudják-e maradéktalanul tartani, vagy előfordulnak abban 
is csúszások?
A tagoknak több fórumon megígért 750 millió Ft-os banki segítségből (mely további hitel) igaz-e, 
hogy csak 250 millió forintra köttetett meg a szerződés, s a többi számlavezető és egyéb 
bankok is elutasították a kérelmet. Aki pedig folyósított, az is komoly megkötésekkel, azaz 
hiteltörlesztésre, tavalyi adósság törlesztésre nem fordítható.
Igaz-e, hogy több mint 40 felszámolási eljárási indítottak már a Mórakert ellen? S hogyan lehet 
ezt pénz nélkül kivédeni? Mi lesz a tagok által befizetett pénzekkel, s a tavalyi árubeszállítások 
ellenértékével? Mi lesz az input anyag beszállítók pénzével? A kérdéseket folytathatnám még, 
de ha ezekre választ kaphatna az a több ezer ember, akit húsba vágóan is közvetlenül érint a 
sok megválaszolatlan kérdés, már akkor is hálásak lennénk. 
Köszönöm.

Tisztelettel: Knipf Róbert (főszerkesztő, s egyben mórahalmi vállalkozó)

Nyílt válaszlevél Knipf Róbert úrnak
a Homoki Gazda főszerkesztőjének
Tisztelt Knipf Róbert úr!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni korrekt kérdéseit és a lehetőséget, hogy válaszolhatok 
rá ezen a fórumon keresztül. A korrekt kérdéseket azért köszönöm meg, mert tisztában vagyok 
vele, hogy a jövőben komoly támadásokra számíthatok a Mórakert Szövetkezet nehéz helyzete 
miatt. Azzal is tisztában vagyok, hogy a lejáratásomra irányuló politikai kampánynak csak indoka 
lesz a Mórakert Szövetkezet helyzete, de igazi célja 15 éves polgármesteri munkám és közéleti 
tevékenységem megkérdőjelezése. Ezért köszönöm meg kérdéseit, mert azok tárgyszerűek, 
egyenesek, közérdekűek, s a fentiek fényében hálás vagyok azért is, hogy családomat nem 
érintik.

Kérdéseire adott válaszaim a következőek:

1. Mórahalom város Önkormányzata a Mórakert Szövetkezetnek 50 millió forint tagi kölcsönt 
nyújtott a nehéz helyzetére való tekintettel. További 200 millió forintért üzletrészt vásároltunk a 
Mórakert Szövetkezettől a PH Centrum Kft.-ben. Így több tucatnyi magántermelő mellett, akik 
most lettek üzletrész tulajdonosok, Mórahalom város Önkormányzata növelte tulajdonosi 
hányadát, figyelemmel arra, hogy a Kft-ben a város egyébként kezdettől fogva tulajdonos volt. A 
200 millió forintért vásárolt üzletrész mögött, mintegy 800 millió forintos vagyoni fedezet áll. A 
PH Centrum Kft. önálló jogi személy, abban a Mórakert Szövetkezetnek néhány %-os tulajdoni 
hányada van. A PH Centrum Kft. jövője teljesen független a Mórakert Szövetkezet jövőjétől. 
Egyéb pénzbeli költségvetési támogatást az Önkormányzat a Mórakert Szövetkezetnek nem 
nyújtott. A tagi kölcsön biztosítása és az üzletrész vásárlása teljes mértékben a törvényeknek 
megfelelően történt.

2. Az Ön által kiszámított, a város által nyújtott egy lakosra jutó tagi kölcsön mértéke, valójában 
mintegy 8300 forint.

3. Önkormányzatunk új iskolaszárny építését nem tervezi, az iskola tetőterének beépítésével 
kívánjuk bővíteni a tantermek számát, az erre vonatkozó pályázat beadásra került. Eredményes 
elbírálása esetén a megvalósításának nincsenek anyagi akadályai. Önkormányzatunk azonban 
tervez új kollégiumi épület kialakítását, amelynek két üteme szakaszonként 250 millió forintba 
kerülne. A pályázat kiírását várjuk az önkormányzati önerő szükségessége 10%, sikeres 
elbírálás esetén az önerő költségvetési fedezete biztosított.

Itt szeretném megjegyezni, hogy önkormányzatunk likvid tartaléka nagyobb összegű, mint a 
város által kibocsátott – 25 év alatt törlesztendő – kötvény forintértéke. Az említett likvid tartalék 
most kamatozó betétként van lekötve, s ez jelenti a következő évek fejlesztéseinek fedezetét.

Két nyílt levélben fogalmaztam meg az emberek kérdéseit, s kölcsönösen tájékoztattam erről a 
két címzettet. Szeretnénk a legilletékesebbektől pontos választ kapni a miértekre, és a hogyan 
továbbra. 
Mi lesz a Mórahalom városa által a Mórakertnek nyújtott 250 millió forintos hitel sorsa, amiért 
ugyan üzletrészt kapott, de..? S felszámolás esetén a további 250 millió forintos bankgaranciát 
miből fogja Mórahalom városa kifizetni? Ez, ha jól számolok, s a 6020 fős mórahalmi 
népességet veszem alapul, akkor csak ebből minden egyes mórahalmi lakosra a legifjabb 
éppen megszületettől, a legidősebbik mórahalmi lakosig - aki éppen a nagymamám, a maga 98 
évével-, 83.056 Ft adósság jut. Arról nem beszélve, hogy az odaadott 250 millió Ft az iskola új 
szárnyára lett tartalékolva. 
Igaz-e, hogy amikor Ön és a képviselő testület megítélte a gyors pénzügyi segítséget a 
Mórakertnek - mely szerintem, mint Önkormányzatnak, Tiltott pénzügyi tevékenység -, akkor 
Önök a Mórakert tényleges veszteségének csak töredékét ismerték? Magyarul félrevezették 
Önöket. 
Engem személy szerint, mint mórahalmi lakost, és vállalkozót, de nem csak engem, hanem az 
összes többi vállalkozót és lakost is irritálja, hogy a befizetett adója –esetemben a két cégem 
után összesen 3,346,080 Ft-, hogy azért mert nem dolgoztak jól, elba…-ták azért kapnak pénzt, 
mi mint egyéb mórahalmi vállalkozok pedig nem. Akkor, hogy van ez? Arról nem is beszélve, 
hogy a Mórakert által ki nem fizetett pénzek, és a megmentésére befizetett pénzek melyeket a 
termelők nem tudnak elkölteni, az mindenkinél jelentkezik. A termelőnél elsősorban, de az 
élelmiszer boltostól, a vegyes kereskedéstől a gazdaboltokig mindenkinél közvetlenül, év végén 
pedig a hivatalnál mint adókiesés fog jelentkezni. 
Ezeken az összegeken felül, még hány millióra vállalt Mórahalom kézfizető kezességet az 
előző Mórakertes beruházásoknál?
Igaz-e, hogy Mórahalmon a segélykérés egyik indoka már az, hogy a Mórakert tavalyról
X ezer Ft-tal tartozik, s ezért nem tudja elindítani az idei gazdálkodását, kifizetni az aktuális 
számláját?
Tudom, hogy mindent megtesz a Mórakert megmentéséért, s ezért ellenzékből jó lobbizással 
törvényt módosítottak, s május 1-től a Magyar Fejlesztési Bank Zrt közvetlenül is finanszírozhat 
TÉSZ-eket, melyre előzőleg nem volt törvényes lehetősége, de van-e arra garancia, hogy 
megfinanszírozza a Mórakertet, s nem utasítja ugyan úgy el, mint a többi kereskedelmi bank? S 
időben jön-e a segítség, vagy elindul közben egy felszámolási eljárás?
Matematikailag nem jön ki a Mórakert megmentése! Nem lenne-e célszerűbb presztízs 
veszteséggel, de hagyni az egészet, s új emberekkel újra szervezni, vagy a Mórakert mellett 
megalakult számtalan Kft esetleg ezt a célt szolgálja-e? Vagy politikai döntéssel, s sok-sok 
pénzzel mégis megmentik a Mórakertet? 
Fejezze ki Polgármester Úr az emberek iránti Megbecsülését és Tiszteletét azzal, hogy 
mindezekre válaszol. Az újságban ugyanilyen terjedelemben ingyenesen biztosítok rá 
lehetőséget.

Tisztelettel: Knipf Róbert (főszerkesztő, s egyben mórahalmi vállalkozó)

Nyílt levél Nógrádi Zoltánhoz, 
Mórahalom város polgármesteréhez.

Nem kívánom az adok- kapok-ot folytatni. Mélységesen elszomorító az a cinizmus, mellyel ezt a 
levelet is megválaszolták. Megjegyzem, hogy a termelők nem 4 évesek. Tudnak már olvasni a sorok 
között is, ha akarnak. Meg lehet persze azzal próbálkozni, hogy személyes indítékot sugallunk a 
nyílt levél írója ellen, de a Mórakert helyzetéért elsősorban annak jelenlegi vezetői, és nem más a 
felelős. Ha rosszul megy a kupleráj, akkor nem a bútort, hanem a lányokat kell kicserélni!
Egyetlen megjegyzés még: mind Nógrádi Zoltán polgármester úrnak, mind a Mórakert veze-
tésének lehetőséget adtam ugyanezen számban a lehető legközelebb a válaszadásra. Kértem 
a Mórakert Vezetőségét, hogy érintettség jogcímén a következő taggyűlésen hozzászólási 
lehetőséggel vehessek részt. A sportszerűség ezt kívánná. Tisztelt Olvasó! Ön szerint kaptam-e 
meghívót?

Tisztelettel: Knipf Róbert (főszerkesztő, s egyben mórahalmi vállalkozó)

Rövid viszontválasz a
Mórakert vezetőinek !

Tisztelt Knipf Róbert!
Mellékelten küldöm a Mórakert Szövetkezet válaszait az Ön által küldött Nyílt levélre.
Kizárólag akkor járulunk hozzá a közléshez, amennyiben az teljes egészében, szó szerint történik.
Amennyiben terjedelmi korlátok miatt rövidítésre lesz szükség, akkor az Ön által jelzett módon, 
azaz a Szövetkezet fogja azt megtenni.
Tisztelettel: Huszta Roland A Mórakert válasza teljes terjedelemben jelent meg.
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4. A Képviselő-testület a Mórakert Szövetkezetnek nyújtott pénzügyi segítség megítélésekor a 
2006-os és 2007-es cégbíróságon leadott mérlegadatok ismeretében döntött. Az igaz, hogy a 
Szövetkezet válsága nagyobb annál, mint amire a mérlegadatokból következtetni lehetett, 
továbbá arra sem számított a Képviselő-testület 2008 őszén, hogy a pénzügyi válság súlyos-
bodásával a kereskedelmi bankok nagymértékben korlátozzák hitelezéseiket, így tovább tart a 
Mórakert Szövetkezet konszolidációja, mint ahogy azt tervezni lehetett.

5. A Mórakert Szövetkezet a város egyik legjelentősebb gazdálkodó szervezete. Működésének 
13 éve alatt 100 millió forintos nagyságrendben segítette adójával a várost, így a közszol-
gáltatás fenntartását. Hasonlóképpen segítették a várost adójukkal a Mórakert Szövetkezetbe 
beszállító termelők is. A Mórakert Szövetkezet működése több tíz milliárdos nagyságrendben 
juttatta bevételhez és piacokhoz a térség gazdálkodóit, segítve ezzel a fizetőképes kereslet 
kialakulását, így hatással volt valamennyi mórahalmi vállalkozásra. Ennek a ténynek a pontos 
ismerete teszi érdekelté önkormányzatunkat abban, hogy segítse a Mórakert Szövetkezetet, így 
a mögötte álló tulajdonosokat, beszállítókat. Azért vállalt anyagi terheket az önkormányzat, 
hogy a beszállítói pénzek kifizetésre kerüljenek és az egyre fontosabbá váló piacokat meg 
tudjuk tartani.
A Mórakert Szövetkezet városunk egyik legnagyobb foglalkoztatója. Így az Önkormányzat 
felelősséget érez a helyi lakosok foglalkoztatása, egzisztenciális védelme, helyben történő 
boldogulása iránt is.

6. Mórahalom város Önkormányzata nem vállalt készfizető kezességet a Mórakert Szövetkezet 
hiteleiért és beruházásaiért. Jelenleg négy forgalomképes önkormányzati működéshez nem 
szükséges ingatlan esetében jelzálog fedezetet biztosított az önkormányzat. Igaz, hogy a 
Mórakert Szövetkezet konszolidációja érdekében törvénytervezetet nyújtottam be a parla-
menthez, hogy a magyar állam tulajdonában lévő Magyar Fejlesztési Bank közvetlenül 
adhasson forgóeszközhitelt a nehéz helyzetben lévő Magyarországon működő valamennyi 
TÉSZ számára. Személyes politikai sikeremnek könyvelem el, hogy az országgyűlés két 
tartózkodás mellett egyhangúan támogatta a törvénytervezetet. A banki termék igénybevétele a 
jogszabályok értelmében 2009. május 4-től lehetséges. Tárgyalásaink a bankkal folyamatosak.

7. A kereskedelmi bankok közül a Raiffeisen Bank támogatta a Mórakert Szövetkezet forgó-
eszközhitelét, míg a többi bank nem. Hozzá kell tenni, hogy az államilag támogatott hitel 5 
milliárdos keretéből tudomásom szerint csupán 3 TÉSZ jutott kereskedelmi bankon keresztül 
kedvezményes hitelhez, ebből egy a Mórakert Szövetkezet. Azért kellett a Magyar Fejlesztési 
Bank szerepvállalása a hitelnyújtásban (és a törvény elfogadása), hogy a kereskedelmi bankok 
helyett a fennmaradó keretet így lehessen lehívni.

8. Válaszom utolsó részében engedje meg, hogy visszautasítsam azon javaslatát, amely a 
Mórakert Szövetkezet "bedöntésére" irányul. Nem támogatok semmilyen manipulatív és 
mesterséges intézkedést, sem a vagyon kimentésére, sem a Mórakert Szövetkezet tevé-
kenységének átmentésére. Ez ugyanis azt eredményezné, hogy a szállítók elveszítenék 
pénzüket, ezért mindenkinek, aki ezért tenni tud – így nekem is – az a kötelessége, hogy a 
Szövetkezetet megmentse.  Ehhez természetesen szükség van az állam támogatására is, 
hiszen magyarországi TÉSZ-ek csődbemenetelével az egész ország több tíz milliárd forintnyi 
Európai Uniós támogatást veszíthet el. Ennek megakadályozása ugyanúgy közérdek, mint pl.: a 
Pápai Húskombinát, vagy Borsodcham, Péti Nitrogénművek vagy egyéb nagy gazdasági és 
társadalmi vállalkozások állami megsegítése Európai Uniós keretek között.

Tisztelt Knipf Úr!

Ahogyan Ön is, én is tisztelem a mindennapi kemény, becsületes munkát. Ahogyan Ön is, én is 
kemény munkával élem meg mindennapjaimat. Ezért dolgozom a Mórakert Szövetkezetért, 
hogy ez a megbecsülés érezhető legyen a Szövetkezethez kötődő gazdálkodók felé is. Most 
nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Sokféle emberi magatartással találkoztam az elmúlt 
hónapokban. Én azokat szeretném megbecsüléssel kiemelni, akik amellett kardoskodnak, hogy 
a nehéz helyzetben még fontosabbak azok az általános emberi értékek, mint az együtt-
működés, tolerancia, egymás tisztelete és a sehova nem vezető szóbeszédek elkerülése.  
Egyszer túl leszünk ezen az időszakon is és akkor már csak az számít az emlékeinkben, hogy 
kivel szemben milyen érzések gyökeresedtek meg a másikban, és a közösségben.

Tisztelettel: Nógrádi Zoltán
polgármester

Paprika
Kurca RZ F1 
Őszi termesztésben is kiemelkedő hozamokat 
biztosít, magas minőséggel. Gyorsasága révén 
rövid kultúrára is nagyon jó választás. (Tm2)

RZ 35-854 F1 
Nagy bogyóméret és a szezon végéig 
megmaradó vakító fehér szín jellemzi! 
Kifejezetten másodtermesztésre! (Tm2)

Century RZ F1 
Júniusi-júliusi ültetésekre is javasoljuk extra 
bogyóméretű, ismert fajta. Kiemelkedő tövön 
tarthatósága miatt, kivárhatja a magasabb 
árakat! (Tm3)

Thunder RZ F1 
Extra bogyóméretű hegyes erős fajta, garantált 
a viharos siker a piacon! (Tm2)

Rush RZ F1 
Nagy termésszámú, extra pultontarthatóságú 
hegyes erős fajtánk. (Tm2)

Paradicsom  
Barbados RZ F1 
Ősszel is nagyon jó íz, kiváló szín, csészelevél 
és repedés ellenállóság jellemzi. 
Bogyótömege 110-120 g. 
Rezisztencia: ToMV,Ff:1-5,Fol:0,1,Va

Jadviga RZ F1 (RZ 73-330) 
A nyári ültetések során nagy veszélyt jelent 
a bronzfoltosság vírus, ezt a kockázatot 
kerülheti el a rezisztens Jadvigával! Fonálféreg 
ellenálló. 120-130 g-os bogyótömegű, nagyon 
szép hosszú csészelevelek jellemzik. Fürtösen 
és bogyósan is szedhető. Rezisztencia: 
TSWV,ToMV,TYLCV,Ff:1-5,Fol:0,1,For,Va,Mi

Kígyóuborka  

Myrthos RZ 
Uborka mozaik vírus és sárgulás mozaik vírus 
rezisztens fajta, így a nyár egyik legnagyobb 
kockázatát küszöbölheti ki! Nagy hozam, 
kiemelkedő minőség jellemzi a legnagyobb 
melegben is. CMV és CVYV rezisztens.

seeds & services

Fajtaajánlat a Rijk Zwaantól
Őszi hajtatási időszakra ajánljuk az alábbi  

kiemelkedő rezisztenciákkal és minőséggel rendelkező bevált fajtáinkat:

További felvilágosítás és vetőmag rendelés ügyben keresse képviselőjét vagy irodánkat: 
Tornyai Tibor: 06 30 924 7030, Iroda: 06 30 338 2599, 06 1489 8060

Egyedülálló hatékonyság
a peronoszpórafélék ellen
Felszívódó és kontakt hatóanyagok
kombinációi
Két órán belüli esőállóság
Hosszú hatástartam

Védelem burgonyában, zöldségfélékben és szőlőben!

® ®Az Acrobat  MZ és a Forum  R kontakt mankocebet (Acrobat
kiemelkedő hatékonyságú, kom- MZ) és rézoxikloridot (Forum R)
binált hatóanyagú peronoszpó- tartalmaznak.
raölő készítmények.

Az Acrobat MZ a peronoszpóra-
Mind a két szer egy felszívó és egy félék (ide tartozik a burgonya- és
kontakt hatóanyag kombináci- paradicsomvész is) mellett kiváló
ója. Felszívódó hatóanyaguk hatású a zöldségfélék alternáriás
a dimetomorf, amely a sejtfal- megbetegedései ellen is, míg a
képződést gátolva a peronosz- Forum R a baktériumos betegsé-
pórafélék elhalását okozza. A gek fellépését gátolja és erősíti a
dimetomorf felszívódása gyors, kezelt növények bőrszövetét.
hatástartama hosszú a növény-
ben a tápanyagárammal szisz- Mindkét készítmény hatékony a
témikusan terjed. A gomba élet- más specifikus készítményekre
ciklusát több helyen is gátolja. kevésbé érzékeny peronoszpó-
A felszívódó hatóanyag mellett ravonalak ellen is.

Érveink az áraink!
Vállalunk:

- szántóföldi permetezést,

- speciális aprómag vető géppel  (AGRICOLA) sárgarápa, 

petrezselyem, kínai kel, hagyma, japánretek vetését,

- fólia alatti és szántóföldi ásógépezést, talajmarózást,

- fű és lucerna kaszálást,

- gyomirtó és folyékony talajfertőtlenítő egymenetes bedolgozását 

fólia alatt is.

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
Mórahalom V. kerület 85.     Tel.: 62/ 580-318
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Amióta a Mexikóból származó fitoftóra és a burgonya találko- a BRAVO a burgonya kórokozói mellet kiváló védelmet hatásmechanizmusú szereket váltakozva használjuk a 
zott a burgonyavész a burgonya legveszélyesebb betegsége nyújt a paradicsom és a paprika gombabetegségei ellen is! rezisztencia elkerülése és a jobb hatékonyság érdekében.
lett. Még a tökéletes (nek hitt) védekezés ellenére is 10-20 %- A CHESS az ACTARA kitűnő „váltótársa”, mivel más módon 
os terméscsökkenést okozhat évről-évre. A kórokozó hat, ezért a két különböző tipusú szer jól kiegészíti egymást és A felszívódó blokkal átjuttattuk a burgonyánkat a 
inkubációs ideje kedvező körülmények között rövid, a beteg- így az igen erős, levéltetű invázió esetén is biztos védelmet legkritikusabb időszakon. Meggátoltuk a fertőzés fellépését az 
ség gyors lefolyású, ezért a védekezés megfelelő időzítése nyújtanak!állományban. A két utolsó permetezésre a kontakt hatású 
nagyon fontos. A gombának a mérsékelten meleg, de A CHESS felszívódó rovarölőszer. Hatásmechanizmusa is ALTIMA a legjobb választás. Nemcsak levél hanem gumó-
csapadékos, magas páratartalmú időjárás kedvez, hőmérsék- teljesen újszerű.fitoftóra ellen is kiváló hatású. A gumókhoz lemosódva is 
leti optimuma 16-22 C fok. De a kórokozó „alatomosságát” jól A CHESS nem közvetlenül öli meg a rovart. Hatóanyaga a megtartja egyedülálló spóraölő hatását. Zárópermetezésként 
jellemzi, hogy a meleg száraz nyarakon is képes fertőzni, rovar központi idegrendszerében állandó jóllakottság-érzetet használva a gumók tárolhatóságát nagymértékben javítja. 
mivel a hajnali páralecsapódás elegendő nedvességet biztosít alakít ki. A rovar a kezelés időpontjától nem táplálkozik tovább Hosszú tartamhatása miatt 10-12 napos permetezési 
számára. Ha a védekezést nem tudjuk szakszerűen elvégezni, és a teste a levegő páratartalmától függően 2-3 nap alatt fordulókban lehet kijuttani.
a lombfertőzöttség arányában a terméshozam csökken, a kiszárad. Ennek különös jelentősége van a vírusmentes 
talajba mosódó fertőző anyag a gumóba kerül, amely a tárolás növényállomány megóvása szempontjából, mivel a ACTARA - CÉLZOTT VÉDELEM A
során rothadáshoz vezet. Ezért a lombvédelem mellett a permetezés után a tetvek szívogatása azonnal leáll.BURGONYABOGÁR ELLEN
gumófertőzés kivédése is elsődleges fontosságú! A CHESS dózisa 0,6 kg/ha
Emellett egyes fajták különösen fogékonyak lehetnek az 

A burgonyatermesztés biztonságát legjobban veszélyeztető alternáriás lombfertőzésre is. Az enyhe tél és a meleg, száraz tavasz a levéltetveken kívül rovarkártevő a burgonyabogár. Fél évszázada minden évben, A fungicides védelem gerincét a burgonyavész elleni védeke- sok más a zöldségnövényeinket szintén fenyegető minden táblán védekezni kell ellene. Két nemzedéke van, de a zés jelenti, melynek ki kell terjednie a lomb és a gumók védel- rovarkártevő felszaporodásának kedvez. Közülük talán az nemzedékek közti határvonal az időjárástól függően gyakran mére is. egyik legveszélyesebb a gyapottok-bagolylepke.összemosódik, ezért betelepedésére és kártételére gyakor-A paradicsom - mint a burganyafélék családjának tagja - 
latilag betakarításig számítani lehet. A termésveszteség annál szintén ki van téve a fitoftóra fertőzésének.

A korán érkező meleg, száraz tavaszokon a hamar nagyobb, minél nagyobb tömegű levélzetet pusztít el. A 
bekövetkező párosodást gyors tojásrakás és nagyszámú terméskiesés elérheti akár a 70-80%-ot is.

RÉZ – RIDOMIL – AMISTAR – BRAVO -A FITOFTÓRA hernyóinvázió követi. A gyapottok-bagolylepke elleni védelmet A karbamát és szerves foszforsavészter hatóanyagú rovarölő 
ELLENI VÉDELEM BIZTOS STRATÉGIÁJA! megnehezíti a hernyó rejtett életmódja is.szerekkel szemben a burgonyabogár gyakorlatilag teljesen 

Ellene a MATCH 050 EC-vel érünk el jó hatást, mivel a ellenállóvá vált. Egyes piretroidokkal szemben is tapasztalható 
A burgonya növényvédelmét rendszerint kontakt szerekkel különböző fejlettségű hernyókat egyaránt írtja. A MATCH érzékenység csökkenés.
kezdjük (pl. réz), majd fertőzés függvényében de legkésőbb kezelés egyben meggátolja a tripszek betelepedését is. A Az ACTARA hatóanyaga, a tiametoxam alkalmas a más 
sorzáródáskor indítsuk a felszívódószeres védekezés soro- MATCH környezet és emberbarát, korszerű és biztos hatású szerekkel szemben ellenálló burgonyabogarak és lárváik 
zatot. A felszívódó szer kijuttatása így még az első fertőzések termék. Betakarítás, szedés közeledtével válasszuk a elpusztítására is. Az ACTARA érintő és gyomorméreg, ezért a 
megjelenése előtt megtörténik, ami biztosítja a tökéletes és mikrokapszulázott, piretroid hatóanyagú, 3 napos várakozási gyors kezdeti hatása hosszú tartamhatással párosul. Hatás-
tartós hatást. idővel rendelkező KARATE ZEON-t, mely taglózó hatású tartama 3 hét. A hatóanyag permetezést követően a le-
Ezen időszakban biztos védelmet nyújt a: RIDOMIL GOLD védelmet ad a levéltetvek ellen is.veleken keresztül felszívódik a növénybe. A nagyobb kártétel 
MZ, RIDOMIL GOLD PLUS, és az AMISTAR. A Ridomilok jel- megelőzése érdekében, a lárvák ellen az L1-L2 stádiumban 
lemzői hogy felszívódó és kontakt hatóanyaguk révén széles célszerű védekezni. A gyakorlatban a különböző fejlődési 
hatásspektrumot biztosítanak. A RIDOMIL GOLD MZ-vel vala- alakok, - imágó, lárva - együtt fordulnak elő. Forrai Ákos
mint RIDOMIL GOLD PLUS-sal 2-3 alkalommal kell egymást A kezelések is gyakran megkésve fejlett lárvák ellen irányul- Syngenta Kft
követően védekezni, 8-14 naponként. A két szer között a kon- nak. Az ACTARA a burgonyabogár összes fejlődési alakja 
takt partner a különbség: a RIDOMIL GOLD MZ mankocebet, ellen kiváló hatékonyságú, beleértve a más hatóanyagokra 
míg a RIDOMIL GOLD PLUS rezet tartalmaz a metalaxil-M már nem érzékeny L3-L4-es lárvákat és a kifejlett rovarokat is.
mellett. Ez rugalmas alkalmazást tesz lehetővé azonos hatékonyság 
A kontakt partnerből adódóan a RIDOMIL GOLD MZ-t ajánljuk mellett. Sikeresen védekezhetünk a bogarak betelepedésekor, 
akkor, ha alternaria fertőzés is fellépet, míg a réz tartalmú tömeges lárvakeléskor és különböző fejlődésű lárvák együttes 
RIDOMIL GOLD PLUS kiváló és biztos védelmet ad fitoftóra jelenlétekor is. Az ACTARA a levéltetvek ellen is hatékony.
ellen. Az ACTARA hatástartama egyedülállóan hosszú, ezért két jól 
Az AMISTAR használatát elsősorban az intenzív burgonya időzített védekezéssel az esetek többségében teljes szezonra 
termesztők részére ajánljuk. Az AMISTAR nemcsak kiváló mentesíteni lehet a burgonyatáblát a burgonyabogár és a 
hatású fitóftóra és alternaria ellen, hanem pozitív élettani hatá- levéltetvek kártételétől.
sain keresztül (egészségesebb növény, intenzívebb tápanyag 
beépülés) pozitívan befolyásolja a termés minőségét és meny- Az első védekezést az első nemzedék tömeges lárvakelés 
nyiséget. Hazai kísérleteink alapján az AMISTAR-al kezelt időszakában kell elvégezni, amely általában egybeesik a levél-
burgonya termésátlaga min. 8-10%-kal több mint a kezelt tetvek betelepedésének kezdetével. A második védekezés a 
kontrolé, ezenkívül a gumók mérete sokkal egységesebb. második nemzedék L1-L2 lárvái ellen irányuljon.
Ahhoz hogy az AMISTAR ki tudja fejteni pozitív hatásait a gu-
mó kötődés idejére kell időzíteni a kezelést, majd 10-14 nap 

A levéltetvek szívogatásukkal és vírusátvitellel károsítanak. 
múlva ismételje meg. Amennyiben már az első AMISTAR-os 

Vetőgumó előállításnál elsőrendű fontosságú a vírusátvivő 
kezelés előtt fitoftóra tünetek vannak a burgonyán minden-

levéltetvek elleni védekezés. Áruburgonyánál az ACTARA véd 
képpen adjon hozzá kontakt fitoftóra elleni szert (pl. réz, 

a levéltetvek ellen is, itt a legtöbb esetben külön védekezésre 
BRAVO), mert az AMISTARnak nem kielégítő a kuratív 

nincsen szükség.
hatása.

Javasolt dózis:
A BRAVO a gyümölcsösök növényvédelme mellett jelentős 

25 g/100 l víz, ajánlott lémennyiség: 300-500 l
szerepet játszik a zöldségfélék védelmében is. Igen széles 

Házikerti adagolás:hatásspektrumú gombaölőszer; a lisztharmaton kívűl szinte 220 l vízhez 4 g szer, ez 500 m -re elegendőminden kórokozó ellen hatékony (pl.:alternaria, peronoszpóra, 2(500 m  = 140 négyszögöl)szeptória, paradicsomvész, szürkepenész stb.). A BRAVO 
hatóanyaga a kipermetezést követően igen rövid idő alatt 

CHESS - A LEVÉLTETVEK VÉGZETES „FOGYÓKÚRÁJA”megtapad és szinte lemoshatatlan valamint egyenletes 
bevonatot képez a növény felületén, meggátolva a kórokozók 
fertőzését. Az erős levéltetű invázós években – mint amilyen az idei év is- 

a hatékony védelem érdekében lényeges, hogy a 
rovarölőszereket rotációban alkalmazzuk. Több, eltérő Az AMISTAR, RIDOMIL GOLD MZ, RIDOMIL GOLD PLUS és 

A burgonya, paprika és a paradicsom
aktuális növényvédelme

VASÁRNAP

LOTTÓZZON

DOMASZÉKEN
00 308  - 10

   Rijk Zwaan paprika bemutatóra  

  2009. június 2-án, 14 órakor,  

  a Rijk Zwaan Kísérleti Kertben - Felgyő, Kertész utca  

 

Meghívó
seeds & services

Megismerheti a bevált fajtáink mellet, legújabb 
korai, bőtermő, kiemelkedő rezisztenciával 
rendelkező paprika nemesítéseinket. 

Megtekinthetők a Tm2, Tm3, TSWV rezisztens 
fehér paprika-, Tm2 és fonálféreg rezisztens 
hegyes erős paprika fajtáink, újdonságaink. 

Bővebb információ: 
Tornyai Tibor 06 30 924 7030 
Deme Zsolt 06 30 626 1125
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®Új rovarölő szer a burgonyában: Coragen

A készítmény hatóanyaga közvetlenül a rovarok izomsejtjeinek is igazolódott, hogy a kezelés 
működését befolyásolja: hatására a kalcium kiürül a sejtekből, után 4 órával lehullottak a 
aminek következtében paralízis lép föl, és a célállat megbénul. lárvák a növényről. A 

® Néhány órán belül abbahagyja a táplálkozást és 1-4 nap alatt Coragen hatása szokatlanul 
elpusztul. Ez a gyors mondhatni „taglozó” hatás a mennyiségi hosszú ideig tartott. Az 
és minőségi károkozást egyaránt gátolja. A hatóanyag egyes eredményeket szemlélteti az 
bogarak, lepkék és legyek lárvái valamint tojásai ellen 1. ábra. Ezen jól látható, hogy 

®hatékony. Érintő és gyomorméreg, nem halmozódik föl, és a Coragen  még 17 nappal a 
jelenlegi tudásunk szerint bomlástermékei sem károsak a kezelés után is 100%-os, 
környezetre. Földigilisztákra, méhekre, fürkészdarazsakra, ellenben a standard szerrel, 
ragadozó atkákra gyakorlatilag veszélytelen. ami ekkora már csökkenő 
A készítmény a növény szöveteibe felszívódva, jó tartamha- hatékonyságot mutatott.
tást és esőállóságot biztosít.

® ®A Coragen  az új hatásmódjának köszönhetően hatékony a Röviden összefoglalva, miért ajánljuk figyelmébe a Coragen  
más hatóanyagokra már ellenálló kártevők ellen is. rovarölő szert?

®A Coragen  hatékony: Mert:
a tojásokon (ovicid) - A sorozatos hatóanyag kivonások után egy új rovarölő szer -
a fiatal lárvákon a kelés során vagy közvetlenül utána a burgonyában-
(ovicid/lárvicid) - Eddig nem ismert, új hatásmódja van - Segítség a rezisz-
a fiatal lárvákon kelés után (kontakt/lárvicid) tencia kialakulása ellen-
a fiatal lárvákon az emésztés során az első kártétel után - Hosszú a tartamhatása - Kevesebb rovarölő szeres per--
(gyomorméreg) metezés szükséges
Ezek a folyamatok általában átfedik egymást és javítják a - Azonnal leállítja a kártevő táplálkozását - Azonnali védelem, -
termék teljesítményét. nincs kártétel

- Alacsony toxicitás - Alacsony kockázat a felhasználóra és a Hőgye Szabolcs
A forgalmazási engedély szerint az alábbi táblázat foglalja DuPont területi képviselőfogyasztókra nézve

®  össze a Coragen használatára vonatkozó alapvető infor- - Alacsony toxicitás a hasznos élő szervezetekre - Méhkímélő 30-9/996 108
mációkat. technológia eszköze lehet

A DuPont készítmények felhasználása előtt olvassa el és kövesse a - Hatékony csapadékos és meleg időben is - Megbízható 
termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!Magyarországon a burgonyabogárral kezdődtek az első teljesítmény ®  az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve

kísérletek évekkel ezelőtt. A 2008-ban folytatott vizsgálatokban ™ az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve
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a kezelés után

%

Coragen 20 SC Standard

Kultúra Kártevő A kezelések 
maximális 
száma

A kezelések 
közötti min. 
időtartam

Dózis 
(ml/ha)

Víz
(l/ha)

Az utolsó kezelés 
időszaka

alma almamoly és más 
sodrómolyok

2 14-21nap 125-200 600-1000 két héttel a szüret előtti 
állapot

aknázó molyok 2 14 nap 160-200

csemege- 
és vetőmag 
kukorica

kukoricamoly 2 14 nap 100-125 400-1000 csemege:10 nappal a 
betakarítás előtt

gyapottok-
bagolylepke

2 14 nap 125-150 vetőmag két héttel a be-
takarítás előtti állapot

burgonya burgonyabogár 2 14-21 nap 50-60 300-500 négy héttel a betaka-
rítás előtti állapot

1. ábra

2008. decemberében a DuPont egy figyelemreméltó, új növényvédő szert engedélyeztetett Magyarországon, amelyet a 
™ ®zöldség és gyümölcs termesztőknek szán. Az inszekticid, a DuPont  Coragen  az első olyan termék, amely az új-

®generációs Rynaxypyr  (klórantraniliprol) hatóanyagot tartalmazza.

Inkább a megelőzés, mint a tűzoltás!
®A megelőzésnek, a növényeknél is ugyanúgy, mint az emberi Kupfer Fusilan  WG-t, amely a kontakt hatást biztosító jó 

szervezetnél óriási szerepe van a betegségek kialakulásánál. minőségű réz hatóanyag mellett felszívódó, ún. 
Ha nem is hagyunk esélyt a megbetegedésre (jó kondíció, lokálszisztémikus ható-anyaggal (cimoxanil) is rendelkezik, 
megfelelő makro-és mikroelem ellátottság, felületi védelem) az mely több évtizede megbízhatóan teljesít a rezisztencia 
sokkal kevesebbe is kerül, mint amikor a betegség vagy veszélye nélkül. A termék WG típusú formulációja kényelmes 
kártevő olyan szinten elhatalmasodik kultúrnövényünkön, permetlékészítést tesz lehetővé, magas hatóanyag-tartalma 
amelyen már csak drága szerekkel lehet segíteni, és mire a viszont alacsonyabb hektárdózist, ezáltal kedvezőbb 

®növény kikeveredik a fertőzés által létrejött gyengültségből, az hektárköltséget biztosít. A Kupfer Fusilan  a ma kapható 
már bizonyosan mennyiségi- és minőségi romlást is maga hasonló típusú termékek között a leggazdaságosabb! 
után hoz.

A mikroelemeknek meghatározó szerepe van a növények 
A zöldég növényeknél a növekedési fázisban (lisztharmat anyagcsere folyamataiban. Hiányuk egyes esetekben 
kivételével) a gombák elleni védelem fő pillére a kontakt, szemmel látható tüneteket is okoz, viszont egyes esetekben 

®tribázikus rézszulfát tartalmú növényvédő szer, a Cuproxat  látensen jelentkezik, csak azt vesszük észre, hogy kevesebb a 
FW. A készítmény a kontakt szerekre jellemző legfontosabb termés mennyisége. Mivel ezek az elemek általában 
tulajdonságban azonban más mint a többi réztartalmú fun- hiányoznak magyar talajainkból, viszont talajba juttatva 
gicid! Szemcsemérete a piacon lévő „rezek” közül a legkisebb, gyorsan lekötődhetnek, leghatékonyabb és legolcsóbb 
ezért a leghatékonyabban fedi be a védendő területet. A kijuttatási módjuk a levélen keresztüli mikroelem pótlás a 

®kórokozók számára így áthatolhatatlan bevonatot képez a Wuxal  szuszpenziós levéltrágyák alkalmazásával, melyek 
növényen. Gyártási eljárása során a perzselő, töltéssel rendel- újgenerációs, szuszpendáló eljárással készült, 80%-os, tehát 
kező réz-ionokat 100 % -ban közömbösítik, ezért nem toxikus generatív folyamatait (virágzás, terméskötés, érés) erősíti és extra magas hatóanyag tartalmú készítmények. Nem csak 
még a virágzó növényekre sem, szemben sok hagyományos gyorsítja. Javítja továbbá a növények stessztűrő képességet az adott mikroelemet tartalmazzák emelt dózisban, hanem az 
ionos formátumú rézkészítménnyel. Adalékanyagai lévén a és a vízháztartását (tovább maradnak  a levelek zöldek) az aktuális mikroelem felvételéhez, a növény fenológiai igényé-
levélfelületen a legjobban tapad, amely kiváló esőállóságot extrém időjárási körülmények között is. Növeli a természetes hez, valamint a harmonikus tápanyag ellátás biztosításához 
biztosít. betegség ellenállóságot, így javítva a növényvédelem szükséges egyéb makro- és mikroelemeket is.

®Mivel a lomb növekedését egy kontakt hatóanyag nem tudja hatékonyságát. Mivel adalékanyagai révén azonnal Kiemelkedik a termékcsaládból a Wuxal  Microplant hihe-
követni, ezért a megelőzés céljából, 7-10 napos fordulókkal felszívódik, gyorsan regenerálja a növényt. Magas tetlenül magas (18,5%) mikroelem tartalmával, mely úgyne-
folyamatos borítottságra kell törekedni, főleg a zöldmunkák természetes növényi hormontartalmának köszönhetően vezett „mikroelem bombaként” gyorsan és hatékonyan előzi 
után, sérülések, mint pl. jégverés vagy porverés után, a kór- elősegíti a termések érését, és besegít a színesedésbe is.meg, és szükség esetén gyógyítja is a mikroelem hiányokat. 
okozók fő fertőzési útjainak, vagyis a sebfelületek lezárására. Pl. a zöldségfélékben előforduló problémákat (pl. paradicsom 

Tehát jó kondícióban tartás, és megelőzésre alapozott és káposztafélék molibdén hiány) és gyümölcs kultúráinkban 
Amennyiben az időjárás alakulása kedvez a burgonyavész növényvédelem, már fél siker a zöldségtermesztésben!látható mikroelem ellátási gondokat (pl. őszibarack, és egyéb 
vagy a paradicsomvész illetve a peronoszpóra félék terje- csonthéjasokban a fémes mikroelem hiányokból adódó kloró-
désének (a remélhetőleg májusban leeső több csapadék a További részletesebb információkért, kérjük forduljon zisokat) hatékonyan lehet a növényvédelmi permetezésekkel 
már magas hőmérséklettel gyors fertőzési folyamatokat fog bizalommal a Magyar Kwizda szaktanácsadóihoz:egy menetben 1 l/ha-os dózisban alkalmazva megelőzni, és 
elindítani) és ha a megelőzésről lecsúsztunk, akkor már a Antal Anikó tel.: 30/560 1224,gyógyítani is a termék használatával.

®felszívódó résszel is rendelkező terméket részesítsük Mathiasz Tivadar tel.: 30/982 0764.A termékcsalád új tagja a Wuxal  Ascofol , mely magas 
előnyben! Ilyenkor lehet nagy biztonsággal bevetni a növényi hormon- és mikroelem tartalmával a növények

Több tápanyag együttes hiánya esetén jól alkalmazható a Wuxal Microplant.
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- Parkok

- Fólia sátrak

- Szántóföldek

- Gyümölcsösök

Tel.: 30/ 670-31-77

Automata öntözőrendszerek telepítése

öntözésének
    tervezése a
            kivitelezésig

Az elmúlt időszak, s a közeljövő előrejelzései is 30 fok körüli lelő műtrágya kiválasztásával igen jó eredményeket érhetünk 50%-kal is tudja csökkenteni. Az atkák megjelenésére szinte 
meleget, s kevés csapadékot ígérnek. A növények életének el, kisebb szakértelem esetén célszerűbb ezeket választani, minden növényen számíthatunk, a babtól a paradicsomig, a 
egyik meghatározó eleme a hőmérséklet, s a csapadék meny- kisebb a termelői kockázat, biztosabb az eredmény. paprikától a tökig, a dinnyéig.
nyisége. Zárt termesztő berendezésekben fokozottan jelentkezik a A növénytermesztésben az a szép, hogy minden év más, 
Általában elmondható, hogy fajtól, fajtától függően a ma- magas hőmérséklet. Itt elengedhetetlen a berendezések ár- minden év újabb és újabb kihívás elé állítja a termelőket, 
gasabb hőmérséklet a kezdeti időben csökkenti, később akár nyékolása, a minél nagyobb légtér, s a növényállomány mikro mégis aki szakértelemmel és odafigyeléssel termel, az meg-
le is állíthatja a növények fejlődését, s legvégső esetben azok párával történő naponta többször történő hűtése. Kis inten- találja számítását napjainkban is.
teljes pusztulásához is vezethet. zitású apró porlasztású felső szórófejekkel ez megoldható. 
Szabadföldi körülmények között a hőmérséklet befolyásolá- Lényeges, hogy mértéke ne a növényállomány folyamatos Tisztelettel: Knipf Róbert (növényvédelmi és 
sára kisebb területen az árnyékolás, nagyobb területen a nedvesen tartásához vezessen, de az akár óránkénti egy-két tápanyag-gazdálkodási mérnök)
vízzel történő öntözés, hűtés lehetősége merül fel. perces automata indítás komolyan tudja hűteni a növényállo-
A hőmérséklet emelkedése több mezo és mikro elem felvételét mányunkat.
is akadályozza, homokon a leglátványosabban a magas hő- 38 fok felett a bibére jutott pollen a pollentömlő fejlesztés köz-
mérséklet és az ez miatt folytatott sűrűbb öntözés hatására a ben beszárad, s ezért elmarad a megtermékenyítés. Magas 
magnézium és a kalcium hiánya jelentkezik. Mindkettőnek hőmérsékleten a bibe felülete is gyorsan beszárad, megtapa-
folyamatos jelenlétét célszerű a talajban biztosítani. Talajon dásra alkalmatlanná válik. Mindenki látott már olyan para-
keresztüli pótlásra a magnézium-szulfát, más néven dicsomfürtöt melyen egy-két bogyó kötése kimaradt, ez általá-
Keserűsó, míg kalcium pótlásra a vízben kevésbé oldódó ban a magas hőmérséklet miatt van, s elég ha ez az átmeneti 
bevonatos kalcium-nitrát azaz a Kalcium-nitrát Tropicot az magas hőmérséklet eléri egyhuzamban a két órát, a közben 
alkalmasabb. beporzott termény mégis megtermékenyítetlen maradt.
Levélen megjelenő hiánytünetek esetén a gyorsabb megol- A magas hőmérséklet másik velejárója a lisztharmat típusú 
dást, a nitrátos formát válasszuk, azaz a magnézium-nitrátot, betegségek tömeges megjelenése. Ellenük a kén készítmé-
és kalciumnál a vízoldható calcium-nitrátot, melyen kisebb nyek jól alkalmazhatók, s ezen készítmények kedvező mellék-
töménységben lombtrágyaként alkalmazzunk. Használhatjuk a hatása, hogy igen jól gyérítik a szintén meleget kedvelő at-
komplex és mono folyékony lombtrágyákat is, de itt szeretném kákat. Hátrányuk, hogy 25 fok felett nem használhatóak, a 
felhívni mindenki figyelmét, hogy a víz fajsúlya 1 liter-1 kg, míg fokozott perzselésveszély miatt. A lisztharmat ellen különböző 
az igazán hatóanyagot is tartalmazó lombtrágyák minimum az kén helyettesítő készítmények is alkalmazhatók, kultúrától 
1liter 1,4 kg-os szintet érik el. függően.
Termelők által nem meghatározható hiánytünetek esetén cél- A száraz meleg kedvez az atkák szaporodásának, s ellenük a 
szerű komplex sok hatóanyagot tartalmazó lombtrágyát hasz- kénen kívül a speciális atkaölők vethetők be. Általában ezen 
nálni. Sűrű öntözés esetén a nitrogén, magnézium és kalcium készítmények hosszabb élelmezés-egészségügyi értékekkel 
fokozott kimosódására kell számítanunk, melyek pótlását ép- rendelkeznek, ezért ezek használata fokozott odafigyelést 
pen ezért folyamatosan kell biztosítani. Speciális vízben oldó- igényel, de csak a megjelenésük után célszerű bevetni őket. A 
dó komplex műtrágyák esetén a növény fejlettségének megfe- naponta beindított párásító öntözés az atkák számát akár 

A meleg időjárás, s annak következményei a növények életére!

Olvasható az óriás plakátokon, látjuk a tv reklámban. S ebben 
tökéletesen egyet értek Orbán Viktorral. Igen elég volt a 
hazugságokból, a félrevezetésekből, az emberek kiskorúsítá-
sából a cinizmusból. A Seres Mária által kezdeményezett 
országgyűlési képviselők költségtérítésére kötelezően ki 
kellett írni a népszavazást. Nos a „ politikai elit” mit tudott csi-
nálni, visszaélt a törvény adta lehetőséggel s megtámadták az 
alkotmány bíróságon, azaz, hogy pontos legyek megtette ezt 
három magán személy. Időhúzásnak tökéletes. Tisztelt ellen-
zék, vagy Tisztelt kormánypárt, mért nem vállalja fel vala-
melyik fél, biztos, hogy sok szavazatot tudna szerezni vele.
Gratulálok Páva Zsoltnak Pécs újonnan megválasztott polgár-
mesterének. S félő, hogy az a sok szar mely az elmaradt 
beruházások mint  Pécs kulturális főváros miatt örökségül 
rámaradt, azt a szavazok egy év alatt elfelejtik, vagy részben 
elfelejtik. Pedig már csak a csoda segíthet, hogy a blamázst 
csökkentse.

Tisztelettel: Knipf Róbert

Elég volt
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