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650 gazdálkodó és családja 
mondott köszönetet a vidék-
fejlesztési miniszternek
A Mórakert – DATÉSZ Szövetkezet bajba jutott termelői 
levélben köszönték meg Fazekas Sándor miniszternek és a 
kormány valamennyi tagjának a Dél-Alföldi Termelői 
Szövetkezeteknek nyújtott segítséget.

A Vidékfejlesztési Minisztérium - érzékelve a zöldség-gyümölcs 
termelés és kereskedelem nehéz helyzetét, valamint a termelők 
kiszolgáltatottságát - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és 
a Magyar Fejlesztési Bankkal együttműködve összehangolt 
cselekvési programot dolgozott ki.

Az MFB a Magyar Követeléskezelő Zrt. közreműködésével 
megállapodott a termelőknél felhalmozott tartozás kifizetéséről. 
Az intézkedéssel több ezer ember megélhetése rendeződött, 
valamint sikerült megakadályozni, hogy a legnagyobb hazai 
termelő és értékesítő szövetkezet vagyona idegen kézbe 
kerüljön.

A gazdák október végén már megkapták a szövetkezet 
egymilliárd forintos tartozásának felét, a maradék összeghez öt 
év alatt részletekben jutnak hozzá.

A TÉSZ mozgalom szimbólumának számító cégcsoport így 
megőrzi működőképességét és vagyonát, valamint a termelői 
beszállítások is zavartalanul folytatódhatnak. A Kormány 
szándéka, hogy a termelői csoportosulások gazdasági 
kiszolgáltatottságát csökkentse, működésüket hosszútávon 
biztosítsa.

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóiroda

1055 Budapest, Kossuth tér 11.
telefon: (06-1)301-4274
sajtoiroda@vm.gov.hu

Várható műtrágya árak
alakulása 2011-re
Tudom itt a tél, s közeledik a karácsony, s az emberek legtöbbjének 
kisebb gondja is nagyobb annál, hogy mi lesz vajon a műtrágya ára 
jövőre. Meg egyébként is minden fele áll a víz, nem is tudom, hogy 
egyáltalán tudok-e majd vetni, ültetni valamit. Mégis szeretném olvasóim 
figyelmét felhívni egy két „apróságra” ezen a területen.

3A világ műtrágya felhasználása óriási ütem- követik folyamatosan a műtrágya árváltozást technológiával 1450 m  földgázt használnak 
3ben fejlődik. Kína 2010-es felhasználásának a világpiacon Magyarországon. Valószínűleg fel, nyugaton ehhez 950 m -is elegendő.

növekedése és most csak a növekedésről Ön sem azzal kell vagy fekszik le naponta, Ennyit talán gondolat ébresztőnek, s ha 
beszélünk, meghaladta az Európai Unió hogy na nézzük csak mennyit változott a tudjuk, hogy jövőre is termelni akarunk ezt 
összes felhasználását. Az ázsiai országokban nitrogén jegyzése az x vagy y tőzsdén.  S vagy azt, s annak tudjuk a tápanyag igényét 
a felhasználás növekedése szinte mindenhól legközelebbi vásárlásunknál szembesülünk is, s hozzákalkuláljuk, hogy az idei év 1000 
meghaladja több mint 50%-kal az előző év a drasztikusan megnövekedett árakkal. mm körüli csapadéka mennyi tápanyagot 
felhasználását. Jobban kívánnak élni, többet A világ pedig nem törődik azzal, hogy a mosott ki, akkor talán érdemes elgondol-
és minőségibbet enni, mint eddig. A nitrogén magyar gazda meg tudja-e venni a mű- kodni, ha van miből, hogy még mostanában 
műtrágyák előállításához felhasznált földgáz trágyát, vagy sem. megvegyék jövő évi műtrágya igényüket 
világpiaci ára emelkedik, az előállításához A péti Nitrogén művek exportra értékesít, mert a várható áremelkedés mértéke meg 
felhasznált villamos energia ára szintén. mert ott magasabb árat, s magasabb profitot fogja haladni a 15-20%-ot, s lesznek olyan 
Plusz keresleti piac alakult ki. Magyaror- tud elérni mint Magyarországon. Az meg műtrágyák melyek időszakosan nem lesznek 
szágon mikor volt olyan, hogy ősszel-télen csak Bige úr részére egy elhanyagolható kaphatók, habár ezt most Önök közül sokan 
magasabb volt a nitrogén műtrágya ára mint mellékes, hogy a magyar állam a fejlesztési elképzelhetetlennek tartják. A Kertészek 
tavasszal? S vegyük a másik két fő tápelem a bankon keresztül hányszor, és hány milliárd- kis/Nagy Áruháza Kft nevében itt felajánlom, 
foszfor és a kálium példáját. Mindkettőt dal segítette ki azért, hogy legyen a magyar hogy aki tervszerűbben szeretne termelni, 
bányásszák, ezért a készletek végesek, s a piacon elfogadható árú magyar nitrogén annak kiszámoljuk a területére, növénykul-
bányák kapacitása nem tud lépést tartani műtrágya. S itt egy érdekes számadat, a túrájára szükséges tápanyag mennyiségeit, 
ezzel a mérhetetlenül megnőtt igénnyel, mely Magyar Kormány azt kommunikálja, hogy a ingyen és bérmentve, mert mi nem műtrá-
a világban jelentkezik. kisfogyasztóknak nem emelkedik a földgáz gyát árulunk, hanem Önökkel végig beszélve 
Egyetlen példa, szeptemberben a foszfor ára. Kisfogyasztónak minősül aki évente MEGOLDÁSOKAT.

3világpiaci ára egyetlen hónap alatt 10%-kal 1200 m  földgázt használ el, s itt egy sokak 
nőt. Mért nem vesszük ezt észre a magyar számára megdöbbentő adat 1 tonna 34%-os 
piacon? Egyszerű az oka, ugyan hányan ammónium-nitrát előállításához magyar 

Knipf Róbert (növényvédelmi és 
tápanyag-gazdálkodási mérnök)

Kommentár nélkül

Jövő évi számlá-
zási változások
Tisztelt Termelők!

2011 január 1-től a készpénz fizetéses számlákon is kötelező 
feltüntetni a vevő, azaz az Önök adószámát (ha van). Támogatást 
igényelt Őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak, egyes önálló 
tevékenységet végzőknek van. A vevő adószám hiánya esetén a 
számla Áfa visszaigénylésre nem alkalmas.  Kérünk minden jelenlegi 
és jövőbeni vásárlónkat, hogy a zökkenőmentes számlázás 
lebonyolítása érdekében 2011 év elei első vásárlásához hozza 
magával adószám igazolását.

Tisztelettel: Knipf Róbert
ügyvezető

Homoki Gazdák, avagy hogyan is 
működik az igazságszolgáltatás
2010 augusztus legvégén szeptember elején a saját 2004 óta kiadott Homoki Gazda nem tűrtem, s a plágiumot pedig még ke-
Homoki Gazdák címmel megjelent a Móra- újságra. Oly annyira, hogy nem vették a vésbé, ezért 
halmi Gazdakör időszaki kiadványa Péter fáradtságot más betűtípus keresésére sem, 
Árpád főszerkesztésében. Azért kezdem hanem a Homoki Gazda főcímre rá tettek , s kártérítési igényt jelentettem be 
ennyire távolról a történetet, mert szep- egy ékezetet és mögé biggyesztettek egy az Aranypharma Kft ellen. A szeptemberi 
temberben megjelent rövid reagálásom a többes szám képző „k” betűt. Tartalmában mórahalmi különszámban pedig leközöltem, 
Homoki Gazdák kiadványra csak a mórahal- mocskolódó, Nógrádit dicsőítő írásokkal. hogy mivel többen is felhívtak, hogy ugyan ki 
mi különszámban volt olvasható. A rövid A dicsőítéssel semmi bajom, mindenki azt ír is az a Péter Árpád, a Homoki Gazdák fő-
lényeg pedig annyi, hogy ezen orgánum amit akar, vagy amire utasítják, vagy ami a szerkesztője, ezért itt röviden leírtam, hogy
megjelenésében megtévesztésig hasonlított meggyőződése. A mocskolódást ellenben 

feljelentést tettem szerzői jogok 
megsértése miatt ismeretlen elkövetővel 
szemben

Termelői Társaság
A Termelőknek a Mórakert Zöldség-Gyümölcs Termelők, akik a faktor céggel engedménye- rűsége megkérdőjelezendő több szempont-
Termelői Értékesítői Szövetkezettel szembeni zési szerződést kötöttek, 2010. október hónap- ból is, továbbá a Termelőkkel szemben a 
termeltetési szerződéseikből eredően kelet- ban kaptak egy tájékoztató levelet tartozás Mórakert Szövetkezet részéről történő 
kezett fizetési követelésük határidőben történő  kimutatással együtt, melynek tartalma szerint a tartozásrendezés mértéke, módja, időpontja 
teljesítésének reményében a Kvantum Faktor Mórakert Szövetkezet és a Mórakert TÉSZ a faktor cég tájékoztató leveléhez időzítve 
Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt (1116 Kft., mint adósok a faktor cég irányába fen- hagy nem is kevés kivánni valót maga után.
Budapest, Hengermalom út 1.) -vel kötött nálló tartozásukat mindezidáig nem teljesítet- A Termelői Társaság a közös érdek érvé-
engedményezési szerződés alapján fennálló ték, így annak továbbiakban történő fennállása nyesítés miatt jött létre, s szükség esetén 
vitás helyzetre figyelemmel Balástyán 2010. esetében azt a Termelőkkel szemben kíván- Pertársasággá alakul. További csatlakozási 
november 19. napján megalakult a Termelői ja érvényesíteni a faktor cég. lehetőség Becsey Zoltán 70/947-2323; Knipf 
Társaság. Róbert 30-515-6077. Csatlakozási költség 

A Termelőkkel szemben a faktor cég követe- és teljes jogi képviselet A-Z-ig 15 000 Ft/fő
A Társaság megalakulásának indoka, hogy a lése minden jogalapot nélkülöz, összegsze-

folytatás a 2. oldalon

PROFI SÁRGARÉPA VETŐMAG AKCIÓ

Irány a Kertészek kis/Nagy Áruháza boltja

Amennyiben egyszerre 100 ezer szem
Bejó vagy Nunhems sárgarépa 

vetőmagot vásárol boltunkban úgy  
meglepjük Önt egy

1500 Ft értékű garantált ajándékkal.

Az akció 2011 február 15-ig tart.



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

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

2. oldal

Retek termesztési 1x1
December közepe van, s ilyenkor sokan sokféle 
mérleget készítünk magunknak, családunknak és 
a különböző hatóságoknak is. Az idei mérlegké-
szítés egyik kiemelkedő tétele volt az a rengeteg 
eső mely eddig ránk zúdult, s sokunknak sok kárt 
okozott. Többségünket elbizonytalanítja, esetleg el 
is keseríti. Ugyanakkor tudjuk, hogy arra a mező-
gazdaságból, kertészetből származó bevételre a 
jövőben is égetően szükségünk van a megélhetéshez, az életszínvonalunk 
szinten tartásához. Egy-két ötlet retek termesztőknek, hogy biztosabb legyen 
a bevétel, hogy egyáltalán legyen bevétel.

2Miért érdemes kora tavaszi hónapos retket Sűrű kivilágosodó levelű állományban használ- S végül egy kis matematika: 1 m  anyag 
termeszteni, amikor a jelenleginek sincs junk Magazol lombtrágyát 0,3% töménységben. költsége

2igazán jó ára? Amennyiben a talajunk túlságosan nedves, de Vetőmag 150 db/m 12,0 Ft
2- Viszonylag kis költséggel biztos bevételt jelent! még nem áll napokig az állományon a víz, a Rosafert 12-12-17+2MgO+Me 5 dkg/m 10,95 Ft
2- Rövid idő alatt már korán tavasszal hajszálgyökerek elhalnak. Újra képzésükben hi- Rátkalite 20 dkg/m 17,5 Ft
2csörgőforintot hoz! hetetlen segítség a Fosfitex Zn/Mn lombtrágya, Rosasol 15-30-15 2 dkg/m 12,23 Ft
2- A családom és egy–két segítség is elég hozzá! melynek komoly peronoszpóra és baktérium Rosafert 15-5-20+2MgO+Me 3 dkg/m 7,13 Ft

- Kis befektetés, rövid idő alatt, nagy haszon! elleni védőhatása is van. Fosfitex Zn/Mn 1x 0,3%-ban 0,45 Ft
A gumóképződés elősegítésére, növényvédelmi Magazol 2x 0,3%-ban 0,30 Ft

S mi erre a garancia? - kérdezhetik sokan. problémák megelőzésére használjunk akár Fosfitex FR 2x 0,3%-ban 0,30 Ft
Semmi, pontosabban annál azért több. hetente is Fosfitex FR-t, szintén 0,2-0,3% tö- Fátyolfólia 31,00 Ft
1. Termeltünk, már retket, meg tudjuk csinálni. ménységben permetlében kijuttatva. Összesen: 91,86 Ft
2. A legtöbb helyen elfogyott a vetőmag, 

úgyhogy boldog-boldogtalan nem tud retket Röviden a Rátkaliteről Természetesen a számtanba nem kalkuláltam 
vetni, mert már nincs vetőmagja. Én még (Homoki Gazda 2010 november) be a növényvédelmi költséget, mely részben 
tudok, a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft A vulkáni kőzetek egy része laza szerkezetű, kiszámíthatatlan, nem számoltam a fólia költ-
boltjaiban még van. rendkívül porózusanyag, mely a talajban nagy séget sem, ugyanakkor a fátyolfóliát számoltam 

mennyiségű víz és tápanyag megkötésére mely azonban még többször felhasználható.
Egy pár ötlet, hogy sikerüljön képes. Az ásványi alapanyaguk mellett növényi (A gumigyűrű Malajziában már most annyiba 
Ha tartunk a magas talajvíztől, belvíztől, akkor a tápelemeket is tartalmaznak. Makro elemeket, kerül, amennyiért jelenleg még megvásárolható 
reteknek készítsünk egy kb. 15 cm magas kálium-, magnézium-,kalciumot, és létfon- Magyarországon) Mégis jól látszik, hogy munka 

2kiemelt ágyást, s az ágyások közötti járófelület tosságú mikroelemeket, mint például réz, vas, nélküli anyag ráfordítás m -ként a száz Ft-ot éri 
alatt tartsuk a belvizet. 15 cm talajban már cink, mangán, stb. A Rátkalite tartalmaz olyan el, két csomó retek árát. Bevételeink pedig 
megnevelhető. mikroelemeket is, mely az általános mikroelem ügyességünktől, odafigyelésünktől, s akara-
A belvizek, magas talajvizek elvitték a táp- pótlókból hiányzik pl. Lítium, Titán. A megkötő tunktól függ, vagy hogy egyáltalán akarjuk-e 
anyagok nagy részét, ezért vetés előtt ezeket képességgel a talaj kémiai folyamatainak, illet- csinálni.
pótolni kell, javaslatom vetés előtt Rosafert 12- ve a tápanyagforgalom szabályozásával 
12-17+2MgO+mikroelemes granulált műtrágya képesek a kedvező hatást kifejteni. A víz meg- Ha igen, akkor nincs más dolgunk, mint mielőbb 

2 25dkg/m  + Rátkalite 20 dkg/m . kötésük a tömegük többszörösét éri el, ezért felkeresni a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft 
Keléskor Rosasol 15-30-15+mikroelemes jelentős vízgazdálkodást szabályozó szerepre valamelyik boltját. Még most, hogy legyen még 

2öntöz-hető műtrágya 2 dkg/m . is képesek. Nagyobb mennyiségű használata a vetőmag. S megfogadni a tanácsot, a termesz-
S gumófejlődés kezdetén Rosafert 15-5-20+ vízszolgáltatás egyenletesebbé tételével a tési segédletet. Biztosabb bevétel, jobb haszon. 
2MgO+mikro-elemes granulált műtrágya a talaj hónapos retek gumórepedéses károsodását Ez kell nekem, ez kell mindannyiunknak.

2felszínére 2-3 dkg/m  mennyi-ségben. csökkenti. A tápelemeket megköti, a gyökerek-
A retekben garázdálkodó fúrólegyek ellen nek hozzáférhető állapotban tartja, megakadá-
melytől kukacos lesz a retek, a legbiztosabb lyozva a kimosódásukat, ez homoktalajokon 
védelem a fátyolfóliás takarás, mindaddig míg a különösen fontos. A tápelemei folyamatosan 

ofólia alatti hőmérséklet el nem éri a 20 C-ot. A hozzáférhetők, különösen a mikroelemek szol-
melegben a levele túlzottan megnyúlik. gáltatásával vesz részt a minőség javításában.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-
gazdálkodási mérnök

Búcsúzunk
Dr. Szekeres
Istvántól
Jó pár évvel ezelőtt az egyik munkatársam párjával azon 
vitatkoztunk, hogy nekünk itt a homokon egy kicsit másképp 
kell, hogy járjon az agyunk, hogy ha mi is szeretnénk olyan 
szinten élni, mint a lényegesen jobb minőségű talajokon 
gazdálkodóknak. És hát egy kicsit másképp is jár, mint az 
országban máshol lakóknak, mert az első gondolata az 
illetőnek az volt, hogy „… nehogy már úgy legyen!”, de 
azután eszébe jutott, hogy amikor fiatalabb korában 
vásározásból éltek, Pécsen mindig könnyebben el tudták a 
vásárban a portékájukat adni, mint pl. a mórahalmiban. 
Csak annyi kérdeztem tőle, hogy „Mit gondolsz, miért?” 
Nagyon egyszerű. Az Aranykorona értéket nem most 
találták ki, és a föld minősége, termőképessége adta hozzá 
az alapot. Itt 2-5 között van ez az érték, máshol meg 20 és 
40 között akár. Ezek nem ugyanazok a lehetőségek.
13 évvel ezelőtt, még egyfajta kezdő előadóként az egyik 
rendezvényem után odajött hozzám Szekeres doki, ahogy a 
barátai nevezték, és azt mondta, hogy „amikről itt beszéltél, 
azt beszéljük már át jobban nálunk otthon, Pusztamér-
gesen”. Ekkor indult el a közös munkánk. Ő volt az első, aki 
„vette az adást”, és ez a munka nyugodtan mondhatom, 
hogy barátsággá alakult át az évek folyamán, mert ez akkor 
is megmaradt, amikor két éve súlyos betegség érte el. Az a 
fajta barátság, ami az őszinteségen, a hitelességen, és 
ezért az egymás iránti feltétlen tiszteleten alapul. 
Segítségével egy olyan érdekes közösségbe kerülhettem 
bele, amit Ő, a növényvédő ember, otthon a barátaival, az 
állatorvossal, az iskolaigazgatóval és a lelkes falubeliekkel 
alkottak. Nem véletlen, hogy ez, Pusztamérges a legvirá-
gosabb falu. Nagyon kevés ilyen lelkes közösséget lehet 
látni, ahol az ilyen emberek az élére állnak az események 
irányításának, azzal a tiszta szándékkal, hogy előbbre 
vigyék a közösségüket.
Szekeres doktor egyfajta motorja volt ennek a közös-
ségnek. Szerintem az egész élete erről szólt, így tanult, így 
dolgozott és szerzett tapasztalatokat különböző helyeken, 
hogy ezeket a tapasztalatokat megoszthassa a körülötte 
levőkkel. 
Gazdálkodóként, Pusztamérges mellett Öttömös, Zákány-
szék falugazdászaként nemcsak segítette a hozzá fordu-
lókat, de szakmai tanácsaival az életminőségük javítását is 
segítette. Országos jelentőségű burgonya bemutatókat 
szervezett, melyekre külhoni vendégek is szívesen jöttek el.

Csak később tudtam meg tőle, hogy a növényvédő mérnöki 
diplomáját tulajdonképp a doktori munkája miatt kapta meg, 
ami egészen szokatlan a szakmánkban, miután ez inkább 
fordítva szokott megtörténni. Kicsit másképp gondolkodott, 
ami néha hátrány, ha kilóg az ember a sorból, de inkább 
előny, mert a sok egyforma gondolat, arc nem szül előbbre 
jutást - véleményem szerint. 
A mi környékünkön hamarabb égnek el az emberek, főként 
azok, akiben más, akiben több van. Még nem volt 66 éves. 
Nagy szerencsének tartom, hogy legalább ennyi ideig is az 
élete egy kisebb része lehettem! Tisztelettel és szeretettel 
gondolok, gondolunk rá.

Kormányos Ferenc

is logikus. A választások előtt egy fog megjelenni a Homoki Gazda újságban 
„Péter Árpád az Aranypharma Kft ügyvezetője lakos eljön Mórahalomra, kiad egy újságot, akkor ez annak a következménye, hogy idáig 
2010.02.12. óta, egyébként pedig Szegeden tökéletesen ismerve a mórahalmi politika és jutott a magyar igazságszolgáltatás. De ter-
lakó patikárius. A Kft székhelye Mórahalom Mil- gazdasági viszonyokat, aztán eltűnik. mészetesen azért ezt nem hagyjuk ennyiben, a 
lenniumi sétány 3-5, a Szent Margit patikát döntés még nem jogerős, a kézhezvétel után 
üzemelteti, akinek rész tulajdonosa és 50%-nál fellebbezünk, és kérjük az ügy megyén kívüli 
nagyobb szavazati joggal rendelkező tagja elbírálását. Az általam indított büntető felje-
Nógrádi Zoltánné.” Az a Nógrádi Zoltánné, aki lentés és a kártérítési igény elbírálása még 
felesége Nógrádi Zoltánnak, Mórahalom polgár- folyamatban van, ott a hatóság nem ennyire 
mesterének és a FIDESZ egyéni országgyűlési  Azt figyelmen kívül hagyta, mert gyors.
képviselője. ha azt elfogadja akkor nincs helye sajtó hely- S, hogy mért írtam éppen erről, éppen most, így 
Miután pedig kártérítési igényemet bejelentet- reigazításnak. karácsony előtt, annak két oka van. Az egyik, 
tem az Aranypharmával szemben hogy megszületett egy szerintem  

ítélet, mely még nem jogerős, a másik pedig az-
 Péter Árpád az ügyvezető sajtó az új sajtótörvény elfogadása. Egyetlen rövid 

helyreigazítási pert indított ellenem, melyet első  lábjegyzet, a Magyar Narancs című nem kér-
fokon meg is nyert. A Csongrád Megyei Bíróság Részükről elég volt egy bejelentés, hogy Péter déses hovatartozású lap is fehér első oldallal 

 elfogadta bemondásra, hogy Péter Árpád Árpád nem az a Péter Árpád akire mi gon- tiltakozott az új sajtótörvény ellen. Talán érde-
ügyvezető nem azonos Péter Árpád főszer- doltunk, részünkről pedig egyetlen közvetlen és mes lenne felébredni?!
kesztővel. Ők tudják, hogy a főszerkesztő Péter közvetett bizonyítékot sem vett a bíróság 
Árpád egyébként egy Zalaegerszegi lakos, aki- figyelembe. Knipf Róbert
nek címére a bíróság nem volt kíváncsi. Végül Amennyiben valaha tehát sajtó helyreigazítás főszerkesztő

zalaegerszegi 

A sajtó helyreigazításnak a következő lapszám-
ban van helye, ennek alátámasztására beadott, 
a Magyar Posta által kiállított számlákat sem 
fogadta el a bíróság, melyek azt igazolják, hogy 
az ominózus lapszám után jelent meg egyéb 
különszám is.

Valamint nem vette azt sem 
anélkül, hogy figyelembe a bíróság, hogy politikai ügyekben, okszerűtlen

arra bárminemű peren kívüli válaszlevél ér- véleményekben szintén nincs helye sajtó 
kezett volna, helyreigazításnak, politikai vitát tehát nem lehet 

sajtó-helyreigazítási eljárással eldönteni.

pedig

folytatás az első oldalról
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Ingyenes mezőgazdasági információs és kereskedelmi lap

Sikerekben gazdag ünnep és hétköznapokat kívánunk
minden kedves olvasónknak.

Cheminova Magyarország KFT.
1022. Budapest, Hankóczy J. u. 25/a

www.cheminova.hu   e-mail: info@cheminova.hu   Tel.: +36 1 336 21 20
Információ: Kormányos Ferenc nv. & tech. szakmérnök   Tel.: 20/ 9 438 695

Bordóilé NANO SC
Bordóilé + Kén NANO SC

Kénkol 800 FW
Olajos rézkén

Nanotechnológia a növényvédelemben!

Ezekkel megelőzve kezeljük a 
TÜNETEKET!

Hogy mitől NANO? Keresse a következő 
helyen!

www.cheminova.hu

Amalgerol Prémium

Danadim Progress

Mycrobor DF

Panda

Pyranica 20 WP

A termesztési tapasztalat alapján 
várható tápelem hiányok 
megelőzésére, vagy kezelésére 
javasolt a növényvédelemmel egy 
menetben.
Start-C: 3 % N, 19 % P2O5, 4,5 % 
MgO, 1,5 % Mn; Gyökeresedést és 
virágzást serkentő starterkezelés re, 
Mg feltöltésre: zöldségfélékben.
Rosaphos: 3 % N, 24 % P2O5, 4,4 % 
CaO; Gyökeresedést virágzást 
serkentő starterkezelésre, 
minőségjavításra, Ca feltöltésre: zöldségfélék, gyümölcs, szőlő, 
dísznövények.
Rheobor: 7 % B; Kötődés javítása, bórhiány megelőzése: 
zöldség, gyümölcs, szőlő, szántóföldi növények.
Magazol: 7 N, 10 MgO; Növekedés serkentése, fotoszintézis 
fokozása, Mg hiány kezelése: teljes kertészeti terület, kiemelten 
gyümölcs, szőlő-, gyümölcs- és díszfaiskola.
Rosatop-Ca: 10 N, 2 MgO, 15 CaO, mikroelemek; Ca és teljes 
mikroelem sor feltöltése és ellátása: teljes kertészeti terület, 
kiemelten az alma, paprika és káposztafélék, saláta
Rosamag: 6 N, 9 MgO,  17 SO3; Minőségjavításra, Mg hiány 
kezelésére, hiánytünetek megelőzésére: zöldségfélék, 
kiemelten a káposztafélék, hagyma, illetve szőlő és 
gyümölcsök.
Scorpio: 7 % B, 0,7 % Mo; Bórhiány megelőzés,
cukornövelés: dinnye, zöldségfélék, sárgarépa

speciális összetételekkel célirányos 

kezelésekre

ROSALIQ

HATÉKONY LOMBTRÁGYÁZÁS AZ IGÉNYES KERTÉSZ GYORS

MŰTRÁGYÁJA ROSASOL

Befolyásolni kell a növényt, gyorsítani a fejlődést, 
vagy éppen lassítani a szárnövekedést. Jó az ár, de 
még nem érett a termés. Mi a megoldás? A Rosasol 
termékcsalád ! Céljaink elérésére, növényünk 
befolyásolására  talajon, lombon  keresztül gyorsan, 
hatékonyan tudunk megfelelő összetételű műtrágyát 
kijuttatni. Talajon három nitrogén formával 
harmonikus ellátást biztosít a 24-8-16, 16-8-24,
15-5-30 és 17-9-29. A karbamidmentes 11-14-28, 
12-6-36 és 3-5-40 összetételek konténeres és 
hidrokultúrás közegeken is alkalmazhatók.

maradék nélkül oldódó, klórmentes nitrát 

és szulfát alapú speciális műtrágyák

ROSASOL

Szaktanácsadás: (30) 229 07 56

Önnek is fontos 

növénye ellenállósága? 

Jobban eladható a szép 

és egészséges növény? 

Gondja van a permetezések várakozási 

idejével? Vagy kis kultúrájában már nincs 

is engedélyezett növényvédő szer?

A foszfit hatóanyag a növények immunrendszerének erősítésével 
belülről védi növényét. Permetezve és talajon keresztül 
beöntözéssel is kijuttatható. Felszívódik a növénybe és a 
legeldugottabb zugba is belülről a vízzel elszállítódik. Ott is véd 
ahova nem jutott a permetezéssel. Összetételei igazodnak a 
növény fejlettségéhez. Használatával csökkentheti permetezései 
számát, növényvédelme összes költségét.

Fosfitex FR: indító kezelésekre és virágoztatásra, az állomány 
dinamikus indulásához.   
Fosfitex Zn/Mn:  gyökereztető,növekedést serkentő, 
regenerálódást elősegítő kezelésekre 
Fosfitex Ca: a kalciumhiány megelőzésére, minőségjavító 
kezelésekre
Fosfitex Ca/B: kötődés javítására a kalciumpótlással együtt a 
virágzás időszakában. 
Fosfitex Mg: növekedést segítő. sárgulást megelőző kezelésekre.
Fosfitex Cu: betegségek megelőzésének és kezelésének 
erősítésére, érés gyorsításra.

ELLENÁLLÓ NÖVÉNY, KEVESEBB

V. kerület 85.
Tel.: (62) 580 316

Mórahalom

Zákányszék
Bordányi u. 2.

Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Petőfi u. 32-2.

Tel.: (62) 257 879

KÖNNYEN FELVEHETŐ PROFI KERTÉSZETI

MŰTRÁGYÁK NEM CSAK PROFIKNAK

Nem tudja, hogy tud-e vetni, ültetni, mert jelenleg még belvizes a területe?
Belvizes volt a terület, minden tápanyagot elvitt a víz, de ültetni kellene már!
Mit csináljak?
Van megoldás. A Rosafert granulált, könnyen oldódó, könnyen felvehető műtrágyáit bármikor kijuttathatja. 
Növénye intenzív fejlődéssel hálálja meg gondoskodását.
Az Ön pénztárcája pedig gyarapodik, pedig még pár napja kilátástalannak látta helyzetét.
Most meg ismerősei csak néznek, hogy ugyan honnan van Önnek termése.
Mert nem tudták, hogy van megoldás. Rosafert granulált műtrágyák az utolsó pillanatban is.

Rosafert 12-12-17 + 2 MgO + Me: Komplett indító, gyökereztető trágya minden hajtatott és 
szabadföldi intenzív kertészeti növénynek, különösen gyökérzöldségeknek, burgonyának.
Rosafert 9-7-14 + 3 MgO: Kertészeti alaptrágya szerves trágyázott talajon.
Rosafert 4-14-22: Szerves trágyázott növények alaptrágyája és minőségjavító tápanyaga.
Rosafert 5-6-30: Káliumpótló alaptrágya ültetvényekhez, minőségjavító fejtrágya a 
káliumigényes kultúrákhoz.
Rosafert 18-6-5 + 4 MgO: Növekedést segítő fejtrágyázásra minden kultúrában.
Rosafert 5-12-24 + 2 MgO + Me: Komplett mikroelemes alaptrágya intenzív termesztéshez.
Rosafert 12-6-18 + 3 MgO: Harmonikus alaptrágya szabadföldi termesztéshez.
Rosafert 12-7-17: Harmonikus alaptrágya és fejtrágya szabadföldi termesztésben.
Rosafert 15-5-20 +2 MgO +Me: Komplett fejtrágya az intenzív növekedés alatt 
zöldségfélékben, elsősorban káposztaféléknek.

Nagy hozam, kiváló minőség, biztos bevétel.

ROSAFERT

Irány a Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft. legközelebbi boltja!

Szaktanácsadás: (30) 229 07 56

Irány a Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft. legközelebbi boltja!

Szaktanácsadás: (30) 229 07 56

Irány a Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft. legközelebbi boltja!

Szaktanácsadás: (30) 229 07 56

Irány a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. legközelebbi boltja!

Mi a megoldás? A Fosfitex termékcsalád!

PERMETEZÉS = FOSFITEX LOMBTRÁGYAMi nem mutrágyákat árulunk,

Szaktanácsért forduljon boltosainkhoz,
vagy Horinka Tamáshoz (30) 229 07 56!

hanem megoldásokat!
ROSALIQ MŰTRÁGYA
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