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AZ IPA PROJEKT ÚJABB 
RENDEZVÉNYEI

Gazdasági együttműködés erősítése az integrált me-
zőgazdasági árukínálat területén a szerb-magyar határ 
mentén címmel közös projektet valósít meg Szabadka és 
a magyarországi Szeged városa, valamint a Szabadkai Pi-
acok KKV és a Kiskundorozsmai Nagybani Piac. A Ma-
gyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködé-
si Program célja a tapasztalatok megosztása, a kereske-
delem harmonizálása, az integrált mezőgazdasági kínálat 
kialakítása, organikus termékkínálat bővítése a piacokon, 
promóció és oktatás megvalósítása.

A novemberi nyitó konferenciák után január 24-én 
Szabadkán, 25-én pedig Kiskundorozsmán találkoztak a 
két térség termelői, hogy A piac megteremtésének feltéte-
lei és lehetősége a szerb-magyar határ mentén című mű-
helymunka során megismerkedjenek a konkrét lehetősé-
gekkel, teendőkkel, jogszabályokkal, a korszerű termelés 
előfeltételeivel.

Mindkét rendezvényen képviseltették magukat Sza-
badka és Szeged önkormányzatának képviselői. A Nép-

AZ ALAPÍTÓ JÓVÁHAGYÁSÁRA 
VÁRVA

A Szabadkai Piacok KKV igazgató bizottsága elfogadta és jóvá-
hagyásra az alapító, Szabadka Város Képviselő-testülete elé utalta a 
közvállalat 2011-es működési és pénzügyi tervét. Ennek részleteiről 
nyilatkozott a Közlönynek Zónai József, a Szabadkai Piacok KKV mű-
szaki igazgatója.

- A tervet a Szerb Köztársaság kormányának 
az idei költségvetésre, gazdasági és adópoliti-
kájára vonatkozó irányelveivel, illetve a 2011-
es költségvetésről szóló köztársasági törvény-
nyel összhangban dolgoztuk ki. Figyelembe 
vettük a jelenlegi bizonytalannak mondha-
tó gazdasági helyzetet, valamint a 2010-es 
terveket és becsült eredményeket, hiszen a 
múlt évre vonatkozó zárszámadás még nem 
készült el. A rendelkezésre álló adatok alap-
ján a vállalat árbevételének 2% növekedését 
terveztük a 2010-es megvalósításhoz képest, 
vagyis összességében az idén 5,58%-kal na-

gyobb árbevételt tervezünk a tavalyi tervekhez viszonyítva.
Az idei költségvetési politikával összhangban az alapító – az elő-

zetes egyeztetés szerint - a közvállalat számára a 2011-es év utolsó ne-
gyedére, vagyis október elsejével 5,8 százalékos árkorrekciót engedé-
lyez, ami természetesen csak akkor lesz lehetséges, ha éves tervünket a 
képviselő-testület is jóváhagyja. 

- A bérek és a személyi juttatások terén az idén sem lesznek változá-
sok, tehát ezek a kifizetések – mint ahogyan 2007 óta folyamatosan - to-
vábbra is az illetékes minisztérium és az alapító ellenőrzése alatt állnak. A 
közvállalat dolgozóinak a fizetését akkor fagyasztották be először.

- Akárcsak a korábbi években, 2011-ben is árbevételünk jelentős 
részét fordítjuk a piacok állagának a megőrzésére illetve korszerűsíté-
sére. Az idén erre a célra közel 10 millió dinárt irányoztunk elő. Ebből 
többek között az Iparos piac nyitott átjáróit kívánjuk befedni, és foly-
tatjuk az Iparos piac kioszkjainak a felújítását is.

- Mint azt az elején már hangsúlyoztam, a 2011-es évben is bizony-
talannak ítéltük meg a gazdasági körülményeket, épp ezért továbbra is 
nagy súlyt kell fektetnünk a gazdálkodás ésszerűsítésére. Ezt csak a 
működési költségek mérséklésével érhetjük el. Eredményeinek alapve-
tően befolyásolja majd, hogy mekkora lesz az idei tényleges infláció, il-
letve, hogy év közben lesznek-e hirtelen nagymértékű áremelkedések, 
illetve mikor és milyen arányban drágulnak meg az energiahordozók, 
a víz illetve az egyéb közműdíjak.

/Értesüléseink szerint a Városi Képviselő-testület ülését, amelyen 
a szabadkai közvállalatok idei terveit vitatják meg, a Közlöny megjele-
nésének a napjára, február 24-re hívták össze./Folytatás a 3. oldalon

A SZABADKAI PIACOK KKV MUNKAKÖZÖSSÉGE MINDEN HÖLGYNEK GRATULÁL
MÁRCIUS 8-A, A KÖZELGŐ NŐNAP ALKALMÁBÓL!

A Népkörben megtartott tanácskozás
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Zöldségfélék 
Bab 150-400 din/kg 
Brokkoli 250-300 din/kg
Burgonya 40-60 din/kg 
Cékla 40-50 din/kg
Csicsóka 40-50 din/kg 
Fekete retek 40-50 din/kg
Fiatal tök 220 din/kg
Fokhagyma 500-600 din/kg 
Jégcsap retek 30-50 din/db.
Káposzta 30-60 din/kg
Karalábé 30-70 din/db
Karfiol 250 din/kg
Kelbimbó 200 din/kg  
Kelkáposzta 100 din/kg
Lencse 250 din/kg 
Mángold 50-80 din/csomó
Paprika 300-350 din/kg 
Paradicsom 200-220 din/kg 
Paraj 150 din/kg
Pasztinák 70-80 din/kg 
Petrezselyem 20-50 din/cs.
Petrezselyemlevél 20-30 din/cs.
Póréhagyma 15-50 din/db
Sárgarépa 30-60 din/kg 
Savanyú cékla 80-180 din/kg 
Savanyú hagyma 300 din/kg
Savanyú hasáb 60-80 din/kg 
Sav. káposzta 60-80 din/kg
Sav. paprika 100-250 din/kg 
Sav. peperoni 100-200 din/kg 
Sav. uborka 150-250 din/kg 
Sült paprika 150-250 din/kg
Sütőtök 60-70 din/kg 
Uborka 200-220 din/kg 
Vöröshagyma 40-50 din/kg 
Zeller 15-60 din/db 
Zöld saláta 30-50 din/fej
Zöldhagyma 30-40 din/cs.

Gyümölcs 
Szőlő 500 din/kg
Alma 20-160 din/kg
Körte 200-220 din/kg
 
Déligyümölcs 
Ananász 200 din/kg
Banán 100-120 din/kg 
Citrom 100 din/kg 
Grapefruit 120 din/kg 
Kivi 150 din/kg 
Mandarin 130 din/kg 
Narancs 75-100 din/kg 

Tejtermékek 
Birkatarhó 180-240 din/l
Házi Mozzarella 550 din/kg
Házi túró 250-300 din/kg
Kaskavál 500 din/kg
Kecskesajt 600 din/kg 
Öntött túró 350-400 din/kg 
Sajtok 400-600 din/kg 
Tejföl 250 din/l 
Tejszín 400 din/ l 
Vaj 800 din/kg 

Hús és húskészítmények 
Baromfikolbász 320-350 din/kg 
Csirke far-hát 100-120 din/kg 
Csirkecomb 320 din/kg 
Csirkehús 210-230 din/kg 
Csirkemáj 350 din/kg 
Csirkemell 320 din/kg 
Csirkemell cs/n. 420 din/kg 
Csirkeszárny 200-220 din/kg 
Csirkezúza 250-300 din/kg
Gyöngyös 500-550 din/db 
Kacsahús 350-400 din/kg 

Kacsamáj 1.700-2.000 din/kg 
Kakashús 250-300 din/kg 
Nyúlhús 350-400 din/kg 
Pulykacomb 500 din/kg 
Pulykahát 200 din/kg 
Pulykahús 380 din/kg 
Pulykamell 600-620 din/kg 
Pulykaszárny 320 din/kg 

Hal 
Adriai durbincs 120 din/kg 
Amur 220 din/kg 
Busa 180 din/kg
Csuka 250 din/kg 
Dévérkeszeg 180 din/kg
Harcsa 450 din/kg
Hekk 280 din/kg 
Kalmárhal 300 din/kg
Lazac 420 din/kg 
Makrahal 195-200 din/kg
Pisztráng 350 din/kg 
Ponty 250-300 din/kg
Süllő 580 din/kg

Vegyes áru 
Ajvár 300 din/üveg 
Aszalt szilva 300-400 din/kg 
Dióbél 800 din/kg 
Füge 400-450 din/kg 
Fűszerpaprika 700-900 din/kg 
Gomba 160-800 din/kg 
Krémes lap 180-200 din/pár 
Mák 480 din/kg 
Mandulabél 800-900 din/kg 
Mazsola 350-500 din/kg 
Méz 350-400 din/kg 
Mogyoróbél 800-1.000 din/kg 
Paradicsomlé 120-130 din/l 
Rétestészta 200 din/kg 

Sütemények 400-600 din/kg 
Tésztafélék 380-400 din/kg 
Tojás 6-12 din/db 
Torta 40-80 din/szelet 

Virágok
Ciklámen 200-300 din/cser. 
Cser. jácint 150-200 din/cserép 
Cserepes virág 100 din/db 
Gerbera 60-100 din/szál
Írisz 80-100 din/szál
Kála 100-150 din/szál 
Kankalin 100 din/cserép
Liliom 200-300 din/szál 
Margaréta 150 din/szál
Rózsa 100-200 din/szál
Szegfű 60-70 din/szál
Tulipán 60-70 din/szál
Vegyes csokor 150 dinártól 

Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Hereszéna 150-200 din/bála
Köles 60 din/kg
Kukorica 20-22 din/kg
Muhar 50-80 din/kg
Napraforgó 50 din/kg
Olajrepce 70 din/kg
Pattog. való kukorica

60-70 din/kg
Rozsbúza 25-28 din/kg
Szalma 100-120 din/bála
Szója 45-52 din/kg
Takarmányborsó 80 din/kg
Zab 30-35 din/kg

/Febr. 18-i árak/ 

PIACI ÁRAK
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kör Magyar Művelődési Központban megtartott tanács-
kozáson dr. Andrija Peić agronómus többek között arról 
beszélt, hogy a termelők előszeretettel használnak külön-
böző vegyszereket a különböző betegségek, kártevők le-
küzdésére, ugyanakkor viszont gyakran a megfelelő agro-
technikai műveletek, többek között a vetésforgó alkalma-
zásával elkerülhető lenne a vegyszerek túlzott használata. 
Ha a termelők rendszeresen elvégeznék a talajelemzése-
ket, csökkenthető lenne a felhasznált műtrágya meny-
nyisége, a termelőket pedig arra is figyelmeztette, hogy 
az istállótrágya mértéktelen használata sem járul hozzá 
minden esetben a hozamok növeléséhez, mivel egyes ha-
tóanyagokból a többlet hátráltatja a növények fejlődését, 
illetve érzékenyebben lehetnek a különböző betegségek-
re. Milan Mileusnić, a Tartományi Közegészségügyi Fel-
ügyelőség észak-bácskai részlegének a főnöke az élelmi-
szerek ellenőrzésének eredményeit ismertette, kiemelve, 
hogy a fokozott ellenőrzések a termelőket is arra készte-
tik, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a termékek mi-
nőségére, s emiatt a megvizsgált mintáknak csupán a kis 
hányada esetében találtak kifogásolni valót. Rámutatott 
ugyanakkor arra, hogy a termelők még mindig nem gon-
doskodnak kellően arról, hogy a piacra felhozott áru szál-
lítás közben ne szennyeződhessen, illetve, hogy a szállító-
jármű megfeleljen például a konyhakész baromfihús szál-
lítására vonatkozó követelményeknek. /A szállítóládákat 
egymásra rakják, a ládák aljáról az esetleges szennyeződés 
kerülhet az alatta levő húsra, a nyári melegben sem hűtik 
a járművet, stb./

Aleksandar Pižurica, a Köztársasági Állategész-
ségügyi Felügyelőség észak-bácskai főnöke az állati 
eredetű élelmiszerekkel támasztott követelményekről 
beszélt, azokról a feltételekről, amelyek mellett egy-
egy termelő ilyen áruját az Európai Unió tagországaiba 
szállíthatja. Például mézet csak az szállíthat külföldre, 
aki rendelkezik kiviteli nyilvántartási számmal, vagy-
is bejegyezték az exportőrök közé, az pedig teljesen 
természetes, hogy a méhészeti termékek csak nagyon 
szigorú ellenőrzés után kelhetnek át a határon akár az 
egyik, akár a másik irányba. Savo Duvnjak, a Szerbiai 
Piacok Szövetségének ügyvezető igazgatója a regioná-
lis és a nagybani piacok kialakításának szerbiai alter-
natíváiról szólva kiemelte, hogy a térség országai közül 
Szerbia az egyetlen, amely nem rendelkezik a megfelelő 
nagybani piacok nemzeti hálózatával, illetve amelynek 
nincs egy központi nagybani piaca, amelyre a regioná-
lis nagybani piacok hálózata támaszkodhatna. A tervek 
szerint az idén ezen a téren változások történnek, mi-
vel Belgrádban megkezdik egy igazi, a nagybani piac-
cal szemben támasztott összes korszerű követelményt 
kielégítő nagybani piac építését, ami után elkezdődhet 
a regionális nagybani piacok hálózatának a kialakítá-
sa is, hiszen ezek a létesítmények nélkülözhetetlenek a 
mezőgazdasági termékek forgalmazásához . 

Január 25-én hasonló rendezvényre került sor Szeged-
Tápén, a Heller Ödön Művelődési Házban, ahol Póda 
Jenő, a szegedi önkormányzat gazdasági tanácsnoka kö-
szöntötte a résztvevőket, egyúttal pedig örömét fejezte 
ki, hogy Szeged biztosít helyet és teret egy ilyen határon 

átnyúló együttműködési programhoz. Magyarország tá-
mogat minden olyan folyamatot, amely a határok jelen-
tőségének a csökkenéséhez, mielőbbi eltűnésükhöz vezet, 
a határ két oldalán pedig olyan együttműködés alakulhat 
ki, amely az emberi, közösségi kapcsolatok mellett hosz-
szabb távon piaci, üzleti kapcsolatokat is eredményez. 
Fodor Zoltán, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója arról szá-
molt be, a várakozásokkal ellentétben Magyarországon 
az Európai Unióba való belépés óta folyamatosan csök-
kent a zöldség- és gyümölcstermesztés. Mint mondotta, 
a termelők legnagyobb vetélytársa a feketegazdaság, mi-
vel mindenki a legális cégeket ellenőrzi, mégpedig igen 
nagy gyakorisággal, ugyanakkor pedig azokat, akik „nin-
csenek a rendszerben”, senki sem ellenőrzi. A termelők 
kiszolgáltatott helyzetben vannak a nagy üzletláncokkal 
szemben, a fizetési feltételeket és a határidőket is a nagyok 
diktálják. Emiatt azután egyes gyümölcs- és zöldségfélék 

termesztése annyira visszaesett, hogy az már piacvesztést 
eredményezett, hiszen a kereskedők folyamatos, jó mi-
nőségű és nagy mennyiségű árut igényelnek, s ha az egy 
térség nem tudja kielégíteni, az árut máshonnan fogja be-
szerezni. Egy érdekes példát is említett: Spanyolország a 
legnagyobb szamócatermelő, ugyanakkor pedig jelentős 
mennyiségű szamócát importál, hogy meghosszabbítsa a 
szamócafogyasztási idényt. Ahhoz, hogy a magyarorszá-
gi termelők előrelépjenek, többek között javítaniuk kell a 
marketingen, és a szervezettségükön, illetve mindenkép-
pen bővíteniük kell a kínálatot, hogy ne csak két-három 
terménnyel jelenjenek meg a nemzetközi piacon.

Deák Zsolt zöldség- és gyümölcs minőségellenőr a 
minőségi vizsgálatokról, az áru megfelelőségéről, jelölé-
séről adott ismertetőt. Kiemelte, hogy az őstermelőnek, 
ha kizárólag a saját termését árulja a piacon, az árut nem 
kell megjelölnie, de mindenképpen magánál kell tartani 
az őstermelői igazolványt, valamint a permetezési nap-
lót, amelyből könnyen megállapítható, hogy mikor, mi-
lyen szerrel kezelte az adott terményt. A piacra felhozott 
áru semmiképpen sem tartalmazhat idegen anyagot /pl. 
a zöldségen, vagy a gumókon nem lehet föld, sem más 
esetleges szennyeződés/. Az Európai Unióban szigorú 
szabályok vonatkoznak az élelmiszerekre, s ennek bi-

Folytatás az 1. oldalról  

Folytatás a 4. oldalon  

Termelők a Szeged–tápéi konferencián
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zonyítására többek között a kivire vonatkozó minőségi 
előírást említette, amely kimondja, hogy kivi esetében a 
gyümölcsönkénti legkisebb tömeg „extra” osztály esetén 
90 g, I. osztály esetén 70 g és II. osztály esetén 65 g. Tehát 
már a gyümölcsök megszámlálásával a vásárló is megál-
lapíthatja, hogy melyik osztályba tartozik az adott gyü-
mölcs /ha pl. 1 kilogrammban 15-nél is több kivi van, az 
már egyértelműen osztályon aluli, bármi is szerepeljen a 
göngyölegen./ 

Ezt követően február 8-án és 9-én ugyancsak Sza-
badkán és Szeged-Tápén szerveztek üzletember-talál-
kozót a magyar és a szerb agrár kis- és középvállalko-
zások, termelők illetve az illetékes hatóságok képvise-
lői számára. Ezeken a megbeszéléseken elsősorban a 

mezőgazdasági termények, termékek kivitelével illetve 
behozatalával kapcsolatos konkrét kérdések merültek 
fel, illetve az érintettek már megkezdték az előkészüle-
teket arra a tervezett termékbemutatóra, amelyet már-
cius végén, április elején szerveznek Magyarország ha-
tár menti településein illetve a Vajdaságban. Összesen 
4-4 településen mutatkoznak be a másik ország ter-
melői. Egyfajta vándorkiállítás lesz ez, amely lehetővé 
teszi, hogy a szomszédos országok termelői be- illetve 
megmutassák, mit is tudnak. Az időpontok egyezteté-
se még folyamatban van, de annyi már most bizonyos, 
hogy a magyarországi termelők Bajmokon, Szabadkán, 
Topolyán és Csantavéren mutatkoznak be.  

KÉSZÜL
A FELÜLVIZSGÁLAT

A Szabadkai Piacok KKV megalapítása óta nagy súlyt 
fektet a szolgáltatások minőségére, amit az is bizonyít, hogy 
évekkel ezelőtt az ágazatban illetve a szabadkai közvállalatok 
közül elsőként vezették be a minőségbiztosítási rendszert. 
Ezt továbbfejlesztve 2009 áprilisában a nemzetközi jogosít-
ványokkal rendelkező CERTOP Tanúsítványozó Kft. az an-
golszász országok és az USA területén is elismert bizonylatot 
adott ki a Szabadkai Piacok KKV számára. A tanúsítvány 
érvényét minden évben meghosszabbítják, de csak azután, 
hogy a vállalatban felülvizsgálják a minőségbiztosítási rend-
szer alkalmazását. Ez az ellenőrzés márciusban esedékes, 
amiről Zónai József, a közvállalat műszaki igazgatója a kö-
vetkezőket mondta:

- A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának tavalyi 
ellenőrzésekor a közvállalat a legújabb szabványoknak meg-
felelően minőségbiztosítási rendszerét az ISO 9001:2008-as 
szabványhoz igazította. Az idén március végén a CERTOP 
ellenőre ismét ellátogat a vállalatba, hogy felmérje, a minő-
ségbiztosítás terén milyen munkát végeztünk az elmúlt egy 
év alatt. Ez az ellenőrzés arra terjed ki, hogy a közvállalat 
a szabványban lefektetett elvek, a vállalati kézikönyv és el-
járásrend szerint működik-e. Nyugodtan várjuk az ellen-
őrzést, hiszen a vállalat a szabvány minden egyes beépített 
pontját következetesen alkalmazza. Ennek ellenére március 
első felében elvégzünk egy belső ellenőrzést, amit a minőség-
biztosítási szabványok is megkövetelnek tőlünk. A rendszer 
fejlesztése a mi feladatunk, ezt pedig csak akkor végezhetjük 
el, ha alaposan áttekintjük eddigi munkánkat, és mi magunk 
dolgozzuk ki a javaslatokat a minőségbiztosítási rendszer 
egyes elemeinek a módosítására, kiegészítésére. 

Lényegében egy egyszerű feladatról van szó: állandóan 
figyelemmel kell kísérnünk az egyes folyamatokat, ezt do-
kumentálnunk kell, a felmérések adatai alapján pedig el kell 
végeznünk a szükséges korrekciókat.

Folytatás a 3. oldalról  

Üzletember-találkozó a Népkörben

VIRÁGVÁSÁR A NŐK NAPJÁRA
A szokásokhoz híven március 8-a, a nők napja 

alkalmából a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat az 
idén is megszervezi a virágvásárt, ám ezúttal nem állítják fel 
a sátrakat a város központjában, mivel az alapító az elmúlt 
egy év alatt sem talált rá módot, hogy a közvállalat ne 
fizessen a közterület használatért. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy nem lehet majd virágot vásárolni a nők napjára, 
hiszen a közvállalat minden egyes piacán március 7-én és 
8-án szükség szerint meghosszabbítja a piacok munkaidejét, 
hogy mindenki beszerezhesse a szeretteinek szánt 
virágot. Mivel ezzel együtt is meg kell oldani a piacterek 
takarítását, a virágárusokat a helypénzszedők szükség esetén 
átcsoportosíthatják. 

FONTOS • FONTOS • FONTOS • FONTOS
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Az új kártevő vidékünkön illetve Szerbiában még nem ütötte fel 
a fejét, de már jelen van a mediterrán országokban illetve a szom-
szédos államokban, ezért idejekorán fel kell készülni terjedésének 
a megakadályozására illetve a paradicsom-
moly lárvája okozta károk megelőzésére.

A paradicsommoly Brazíliából és Argen-
tínából származik, ahonnan 2006-ban jutott el 
Spanyolországba és Portugáliába, majd pedig a 
szomszédos országokba: Horvátországba, Ma-
gyarországra és Bulgáriába.

Leginkább a paradicsomot támadja, de a 
padlizsánban és a burgonyában is jelentkezik, 
a gyomnövények közül pedig az ebszőlőben 
ill. a solanacea család egyedeiben, amelyek 
egyúttal a kártevő terjedésének legfőbb hor-
dozói is.

Évente 10-12 generációja fejlődhet ki, 
fóliasátrakban pedig gyakorlatilag mind-
addig jelen van, amíg táplálékhoz tud jutni. 
Eredményesen fejlődik 6-tól 30°C, emiatt 
alacsonyabb hőmérsékleten is képes kárt okozni. A nőstény a 
levélre vagy a termésre mintegy 200 petét rak le, amelyekből 4-5 
nap után fejlődnek ki a lárvák. A kikelt lárvák befúrják magukat 
a levélbe és a két hártya közti zöld tartalommal táplálkoznak, 
csökkentik a fotoszintézist, jelentős mértékben kihatva ezáltal a 
hozamra. De befúrhatják magukat a termésbe is, amely viszont 
ezáltal elveszíti piaci értékét. A támadás intenzitásától függően a 
paradicsommoly lárvái akár 50 százalékot is meghaladó károkat 
okozhatnak.

A kártevő leküzdésére mindenekelőtt agrotechnikai műve-
leteket kell alkalmazni, az egyik legfontosabb ezek közül a vetés-
forgó. Fóliasátorban a paradicsomtermelés két ciklusa közötti 
minimális időnek legalább két hónapnak kell lennie.  A szántó-
földi növénytermesztésben paradicsomot semmiképp sem sza-
bad monokultúrában termeszteni.

Folyamatosan szemmel kell tartani a palántákat, nehogy 
fertőzött palántával mi magunk járuljunk hozzá a kártevő el-
szaporodásához.

Ahhoz, hogy ne jussanak be a fóliasátorba, a szellőztető nyí-
lásokra olyan hálót kell rakni, amely négyzetcentiméterenként 

legalább 8 lyukat tartalmaz, emellett dupla ajtót kell alkalmazni, 
és ügyelni arra, hogy a fóliasátor sehol se legyen lyukas.

A fóliasátor környékén minden gyomot ki kell irtani, külö-
nösen a solanacea családból (ebszőlő), ha 
pedig a kártevő már megjelent, akkor el 
kell távolítani és el kell égetni a fertőzött 
növényrészeket.

Feromoncsapdákat kell elhelyezni a 
vegyszeres védekezés idejének a meghatáro-
zásához, mert ha egy héten belül két-három 
egyed kerül a csapdába, meg kell kezdeni a 
védekezést. A kártevők irtását két héttel a pa-
radicsom szétültetése előtt kell elvégezni. A 
feromoncsapdák kihelyezésével csökkentjük 
a hímek számát, ezáltal a megtermékenyítés 
lehetőségét és a kártevők számát.

A vegyszeres kezelésnél olyan szereket 
használjunk, amelyek nem semmisítik meg 
a predátorokat /a különböző kártevők ter-
mészetes ellenségeit/. A károk megakadályo-

zására – számoljunk ezzel - tíznél kevesebb permetezés nem lesz 
elég, attól függően, hogy milyen intenzitású a kártevők támadása 
és milyen időszakban jelentek meg. A rovarölők esetében külön 
figyelmet kell fordítani a paradicsom érési szakaszában az alkalma-
zott szerek élelmezés-egészségügyi idejére. Az ajánlások szerint a 
vegyszeres kezeléseket 7-10 naponként meg kell ismételni.

A kártevő általában július során jelentkezik, a szerek közül pe-
dig a Vertimex + Match kombinációját javasoljuk, mivel ezek hat-
nak a már lerakott, illetve a későbbiekben lerakott petékre egyaránt 
hatnak. Az utolsó permetezéseknél figyelembe kell venni az élel-
mezés-egészségügyi határidőket, emiatt olyan szert használjunk, 
amelynél ez csupán 3 nap (AFIRM).

A paradicsommoly ellen csak a különböző lépések összes-
ségével küzdhetünk sikerrel. Vagyis a vetésforgó, a palánták el-
lenőrzése, a predátorok megóvása és mechanikai eszközökkel, 
valamint vegyszerek bevetésével őrizhető meg a paradicsom-
termés. És csak reménykedhetünk, hogy ez a veszélyes kártevő 
belátható időn belül nem jut el hozzánk.

Dr. Andrija Peić, agronómus

A PARADICSOM ÚJ KÁRTEVŐJE
– A DÉL-AMERIKAI PARADICSOMMOLY –

Kártevő a levélen (Ivanović)
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HOROSZKÓP MÁRCIUSRA
Mire számíthathatsz, ha a barátod és bajtársad:

az együtt érző HALAK
Ő az, aki válságos helyzetben mások mellett marad, és nem bírál. Ha együttműködsz vele, 
szorosabb lehet barátságotok. Szelíd, könyörületes és együtt érző barát – nyugodtan el-
áraszthatod panaszaiddal. Egy-két filozofikus gondolattal sokat tud lendíteni egy lelki vál-
ságba került cimbora lelkén. Ha valódi kötelékkel kapcsolódik egy baráthoz, akkor nagyon 
mély érzéssel tud szeretni.

KOS: Egész március folyamán nagyszerű lehetőségek nyílnak meg előtted, itt az idő új vál-
lalkozás beindításához, tanulmányok megkezdéséhez vagy vizsgák letételéhez. Csupán a 
hónap közepén kell egy-két kisebb kellemetlenségre, nézeteltérésre, megoldhatatlannak 
tűnő probléma felbukkanására számítanod. Ám mégis szerencsésnek érezheted magad, 
mert szinte minden problémát könnyedén és gyorsan le tudsz rendezni.
BIKA: Energiatúltengésed miatt most hirtelen cselekedetekre szánhatod el magad. Jobb, 
ha visszafogod ez irányú késztésed, különben kudarcok érhetnek, ami miatt feszültté, erő-
szakossá válhatsz. Rossz hangulatod miatt próbálsz a világtól elzárkózni, pedig jobb lenne, 
ha elfogadnád a baráti meghívásokat, a társaság most sokat segíthet neked. Sok kellemes 
meglepetés a hónap második felében várható.
IKREK: Hatalmas lelkesedéssel veted bele magad mindenbe és nagyon kreatív leszel. Re-
mek kezdeményező, ügyesen ragadod meg a lehetőségeket. Ha úgy érzed, valaki bajban 
van, mindig az elnyomott oldalán küzdesz. Végtelen türelemmel vagy megáldva, ezért 
remekül tudod kezelni a nehéz helyzeteket. Jó érzéked van a szervezéshez, emellett bölcs 
vagy, átlátod a részleteket és a bonyolult dolgokat. 
RÁK: Egyik pillanatban melletted áll a szerencse, a másikban pedig már el is illant - ezzel 
lehetne a legjobban jellemezni a hónapot. Rengeteg erőfeszítést teszel azért, hogy elis-
merjenek. A hónap elején valakinek szüksége lesz a segítségedre. Mivel egy hozzád igazán 
közel álló személyről van szó, természetesen nem hagyod magára. Törődj egy kicsit többet a 
testeddel, hiszen az utóbbi időben elhanyagoltad magad.
OROSZLÁN: Ha valaki segítséget kér tőled, ne tagadd meg, ellenkező esetben kellemet-
len dolgokkal szembesülhetsz. Ha valaki segítséget ajánl neked, légy óvatos, anyagi, üzleti 
dolgaid ne bízd másra. Intézd saját magad. Partnereddel sikerül kompromisszumot kötnöd, 
ami az utóbbi idők egyik legnagyobb győzelme! Partneredre hallgass jobban, lepd meg apró 
dolgokkal, aminek örülni fog, így elkerülheted a kényes problémákat. 
SZŰZ: A március sikert ígér, a hivatás és a kapcsolatok jelenthetnek bevételi forrást, hiva-
tásából vagy külföldi érdekeltségeiből pénzt remélhetsz. Március elején elképzelhető egy 
rendkívüli kiadás, lehet, hogy épp autódra, esetleg az ingatlan vagy a háztartás követel 
kiadást, új berendezések formájában. Ám a hónap közepe kedvező lesz, különösen a privát 
szférában és a hónap végén újabb távlatok nyílhatnak meg.
MÉRLEG: Számodra március, számos változás lehetőségét rejtegeti. Különösen a hónap kö-
zépső harmada lehet kedvező. Karrier terén jelentős sikereket könyvelhetsz el. Bevállalhatsz 
egy utazást, költözést, vagy lakás felújítást, könnyen megoldhatod párkapcsolati nehézsé-
geidet, vagy ha magányos vagy, akkor új szerelem kialakulását is hozhatják ezek a hetek. 
Titkos szerelmi viszonyba is belekeveredhetsz, de ezzel mindenképpen légy óvatos!
SKORPIÓ: A hónap első felében sok szerencsére számíthatsz, sikeresek leszel, élvezed az 
életet. Utána viszont már több lehet az akadály, a konfliktus a magánéletben és a munkahe-
lyen is. Lesznek támogatóid, barátaid, de ellenlábasaid is, sok türelem szükséges. Érdemes 
ügyelni a pletykákra, félrevezetésekre is. A szerelemben a hónap első fele lesz a kelleme-
sebb, utána adódhatnak feszültségek.  Pénzügyi téren cifra helyzetre számíthatsz.
NYILAS: Ebben a hónapban az emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe. A hónap első felében 
könnyen lehet, hogy a párkapcsolatodat át kell gondolnod. Nem biztos, hogy gyökeres vál-
tozásokra lesz szükség, de egy kis kompromisszumkészségre szükség lehet. Ha társad nem 
adja meg a kellő szabadságot számodra, akkor beszélj vele. A hónap vége felé a barátokkal 
is meggyűlhet a bajod, még szakításra is sor kerülhet. 
BAK: Bár te a tél szülötte vagy, mégis március hava különösen aktívan telik, gondok nélküli 
napokat élsz át, a siker sem marad el! A hónap második felétől aktivitásod tovább fokozódik, 
tele leszel életkedvvel, energiával, új ötletekkel. Figyelmet, tekintélyt, sőt akár befolyást is 
szerezhetsz magadnak, ha jól használod ki a hirtelen adódó lehetőségeket. Szerelmi ügyek-
ben a hónap vége hozhat fordulatot. A magányosok párra találhatnak.
VÍZÖNTŐ: Most rögös úton haladsz felfelé, és még ha összeszólalkozás révén is, de kihar-
colod az elismerést! Nem lesz egyszerű elfogadtatni, sem érveid, sem szándékaid. Mégis a 
legjobb úton haladsz, hogy régi álmod megvalósítsd. Ne azokkal törődj, akik megpróbálnak 
feltartóztatni, vagy akadályozni. Legyen önbizalmad és meglátod napról-napra eredmé-
nyesebb leszel! A szerelem felturbózására a hónap közepe alkalmas. 
HALAK: Az asztrológia és a sors tekintetében születésnapoddal új év indul az életedben. Ez 
azt jelenti, hogy egyes bolygóállások egész évedre kihathatnak. Ha esetleg sikertelennek 
érezted az évet, lélegezz fel, számodra a születésnappal kezdődik az új év, új lehetőségek, 
lezártad, ami a múlt évben történt. Bátran tűzz ki új célokat, szorgalommal és kitartással 
sikereket érhetsz el.

Braun Mária

Egy nyegle fiatalember odaszól a békésen horgászó öreg-
nek a Duna-parton: 
- Na, mi van papa? Harapnak a halak? 
- Dehogyis! – feleli hunyorítva az öreg. – Nyugodtan meg-
simogathatod őket!

* * *
Pisztolyával hadonászva egy férfi rohan be a rendőrségre: 
- Felügyelő úr! Tartóztasson le! Otthon veszekedés közben 
elővettem a pisztolyomat, és rálőttem az anyósomra! 
- Na és megsebesítette? 
- Nem! Éppen ezért! 

* * *
A nagypapa háborús élményeiről mesél az unokájának. 
– És tudod, körülvett minket az ellenség. Nem volt mit en-
nünk, nem volt egyetlen csepp pálinkánk sem, már majd-
nem szomjan haltunk… 
– Nagypapa, víz nem volt a közelben? 
– Az volt, de mosakodni nem értünk rá.

* * *
A rendőr egy részeget akar iga zoltatni. 
– Miért fekszik itt az utca kövén részegen? - kérdi a rend-
őr. 
– Hát, mert elvesz tet tem. - válaszol a részeg. 
– Mit vesztett el? 
– Mit, mit, hát az egyensúlyomat!

* * *
Miből tudhatod meg, hogy a férjed el van hízva? 
- Amikor reggel munkába megy, a fenekére csapsz, és még 
rezeg, mikor hazaér.

* * *
Miért nem tudnak a férfiak jeget készíteni? 
- Mert elvesztették a receptjét.

* * *
Két cimbora beszélget: 
- Holnap tárgyalásra kell mennem! 
- Miért? 
- Az anyósom leesett a tizedikről, én meg elkaptam. 
- De hát ezért dicséret járna, nem pedig büntetés! 
- Igen, csakhogy én megvártam, amíg pattan egyet.

* * *
A piros lámpánál lefékez egy motor, majd eldől. Egy autós 
észreveszi és megszólal: 
- Segíthetek, uram? 
- Nem, köszönöm. Tudja, most váltam el a feleségemtől. 
- Az még nem ok arra, hogy a piros lámpánál felboruljon. 
- Dehogyisnem! A bíró neki ítélte az oldalkocsit.

* * *
Két Fítyós egymás mellett várakozik a piros lámpánál. Az 
egyik letekeri az ablakot, és odaszól a másiknak: 
- Elnézést, hogyan jutok el a Népszínház utcába? 
A másik a motorzúgástól nem ért semmit, és visszakérdez: 
- Mi van? 
- A Népszínház utcába akarok menni! - ordítja az előző. 
- Jó, akkor menjen!

Viccözön


