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Augusztus 24-e és 27-e között rendezik meg a Szabadkai Pia-
cok KKV szervezésében az V. Nemzetközi és Regionális Gazdasági 
Vásárt, amelyet intézmény- és kapcsolatrendszerén keresztül teljes 
mértékben támogat Szabadka város önkormányzata. A vásárral 
kapcsolatos fejleményekről Karai László, a Városi Tanács gazdasági 
ügyekkel megbízott tagja a következőket mondta:

- Idejekorán megkezdődtek a szervezési 
előkészületek, a szervező bizottság már meg-
határozta a vásár profilját. Eszerint az idén a 
középpontban a vállalkozások, a vállalkozási 
környezet, ezen belül pedig elsősorban az 
élelmiszergyártás köré tömörülnek a kiállí-
tók. Mindez nem csupán aktualitása miatt 
jelentős, hanem mert híven tükrözi a vidék 
jellegzetességeit is, ugyanakkor kapcsot, hi-
dat jelenthet más országok vállalkozóival, 
gazdaságával.

Az időpont nem véletlen. A Horvát Gazdasági Kamara már 
tavaly jelezte, hogy szeretne minél több kiállítót elhozni a szabad-
kai vásárra, ehhez azonban szükség volt arra is, hogy figyelembe 
vegyük a térségben megrendezésre kerülő vásárok időpontját. A 
horvát fél szerint számos cég érdeklődik a vásári részvétel iránt, s 
a kamara ennek megfelelően már ugyancsak megkezdte az előké-
születeket, hogy sikeres lehessen a vásár. Ez az időpont lehetővé 
teszi, hogy ne csak gazdasági, hanem kulturális esemény is legyen 
a vásár, és persze az sem mellékes, hogy így közelebb került a város-
napi rendezvényekhez is. Az előző években a magyarországi kiállí-
tók szervezetten, rendre szép számban mutatkoztak be a vásáron. 
A magyarországi változások következtében korábbi partnerünk, 
az ITD Hungary átalakult, de valószínű, hogy a jogutódja számára 
is fontos lesz a magyar cégek vásári megjelenése. A Magyar Köz-
társaság belgrádi nagykövetségének gazdasági osztálya ugyancsak 
megerősítette, hogy a vásár lebonyolításához a korábbihoz hasonló 
módon támogat majd bennünket. Ugyancsak számíthatunk a sza-
badkai Körzeti Gazdasági Kamara segítségére, hiszen kapcsolat-
rendszerük révén Bosznia-Hercegovinából illetve a boszniai Szerb 
Köztársaságból ugyancsak szép számban érkezhetnek kiállítók. A 
szabadkai önkormányzat jó kapcsolatokat ápol a Szlovén-Vajdasági 
Gazdasági Klubbal, ami lehetővé teszi, hogy az idén a szlovén cégek 

először vegyenek részt szervezetten a 
szabadkai vásáron.

- Ami a pénzügyi támogatást ille-
ti, a Városi Képviselő-testület az idei 
költségvetésben meghatározta a vásár 
támogatására szánt keretet és ugyan-
ezt megtette a Vajdasági Kormány 
Gazdasági Titkársága is, azaz vélemé-
nyünk szerint minden adott ahhoz, 
hogy sikeres legyen az V. Nemzetközi 
és Regionális Gazdasági Vásár. A ren-
dezvény alatt szeretnénk több olyan 
programot is megtartani, amelyek nem csak a szakmai közönség 
számára lesznek érdekesek. Számunkra – természetesen a gazdasá-
gi és szakmai vonatkozások mellett – a látogatottság nagyon fontos 
eleme a vásárnak, ezért úgy döntöttünk, hogy a gazdasági válságra 
és az emberek pénzügyi helyzetére való tekintettel idén ingyenessé 
tesszük a belépést.

- Az elmondottakból is látszik, hogy idejekorán hozzáláttunk a 
vásárral kapcsolatos szervezőmunkához. Ennek menetéről, a kísé-
rőrendezvények programjáról a későbbiekben több alkalommal is 
sajtótájékoztatón számolunk be.      

Június 11-én lejár az a határidő, ameddig a bérlőknek be kell 
fizetniük az árusítóhelyek illetve üzlethelyiségek éves rezerváci-
ójának második részletét. Ezt azok a bérlők kötelesek befizetni, 
akik a kötelezettség két részletben történő törlesztése mellett 
döntöttek. 

* * *
A Szabadkai Piacok KKV ezúton emlékezteti a bérlőket, 

hogy kizárólag a nagybani piac szolgál az áru beszerzésére illetve 
nagybani értékesítésére, ezért minden bérlőt, viszonteladót arra 
kérnek, hogy a jövőben a nagybani piacon szerezze be a termé-
keket. Ez minden piacra érvényes. Amennyiben a figyelmeztetés 
ellenére sem tartják tiszteletben az áru nagybani beszerzésére 
vonatkozó szabályokat, a közvállalat mind a nagybani árusok-
kal, mind pedig a viszonteladókkal felbontja a bérleti szerződést, 
ami azt is jelenti, hogy kitiltják őket a közvállalat igazgatása alá 
tartozó összes piacról.
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TELJES A TÁMOGATÁS
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Zöldségfélék 
Fokhagyma 500 din/kg
Fiatal fokhagyma 40-60 din/cs.
Mángold 15-60 din/csomó
Brokkoli 70-150 din/db
Zeller 10-60 din/db
Zellerlevél 20-30 din/csomó 
Vöröshagyma 50-70 din/kg
Zöldborsó 150-200 din/kg 
Karfiol 120-150 din/kg
Karalábé 15-30 din/db
Sóska 20-30 din/rakás
Uborka 60-100 din/kg 
Burgonya 40-70 din/kg
Újburgonya 50-70 din/kg 
Káposzta 30-40 din/kg
Zöldhagyma 10-40 din/cs.
Paprika 15-40 din/db
Paradicsom 110-180 din/kg 
Pasztinák 10-20 din/kg 
Bab 150-250 din/kg
Padlizsán 250 din/kg
Petrezselyem 50-80 din/cs.
Petrezselyemlevél 10-20 din/cs.
Póréhagyma 20-50 din/db
Hónapos retek 10-30 din/cs.
Lencse 250 din/kg
Paraj 40-60 din/kg
Sárgarépa 15-50 din/kg
Fiatal sárgarépa 30-70 din/cs.
Tök 80-100 din/kg
Zöld saláta 10-30 din/fej

Gyümölcs
Szőlő 500 din/kg 
Alma 60-150 din/kg
Földieper 100-180 din/kg
Körte 220 din/kg

Déligyümölcs
Banán 60-100 din/kg

Grapefruit 150 din/kg 
Kivi 120 din/kg 
Citrom 110 din/kg  
Narancs 120 din/kg 

Tejtermékek 
Házi Mozzarella 550 din/kg
Kaskavál 500 din/kg
Főzött túró 400 din/kg
Vaj 500-800 din/kg 
Házi túró 250-300 din/kg
Birkatarhó 180-240 din/l
Tejföl 250 din/l 
Öntött túró 350-400 din/kg 
Sajtok 330-600 din/kg 
Tejszín 400-600 din/l
Zombori túró 700 din/kg
Zlatibori tejszínsajt 700 din/kg

Hús és húskészítmények
Gyöngyös 500-550 din/db 
Pulykaszárny 320 din/kg 
Pulykahát 200 din/kg 
Pulykamell 600 din/kg 
Pulykahús 400 din/kg 
Pulykacomb 480 din/kg
Tyúkhús 260 din/kg
Kakashús 280 din/kg 
Csirkemáj 310-360 din/kg 
Csirkeszárny 180-210 din/kg 
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkemell 305-330 din/kg 
Csirkemell cs/n. 405-410 din/kg 
Csirkehús 220-230 din/kg 
Csirkecomb 280-310 din/kg 
Csirkezúza 240-260 din/kg
Baromfihús – darált

320-350 din/kg
Baromfikolbász 320-350 din/kg  
Nyúlhús 450 din/kg 

Hal 
Amur 230-240 din/kg
Dévérkeszeg 180 din/kg 
Adriai durbincs 110 din/kg
Kárász 120 din/kg 
Lazac 420 din/kg 
Hekk 280 din/kg
Hekk filé 360 din/kg 
Pisztráng 350-380 din/kg 
Makrahal 250 din/kg
Süllő 580 din/kg
Harcsa 480-490 din/kg
Harcsa – filé /mélyh./ 295 din/kg
Ponty 280-300 din/kg
Ponty - füstölt 650 din/kg
Csuka 250 din/kg 
Busa 179-195 din/kg

Vegyes áru 
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 160-800 din/kg
Indiai dió 900 din/kg 
Tojás 7-11 din/db
Földimogyoró 350 din/kg 
Sütemények 500-600 din/kg 
Mák 480 din/kg 
Méz 350-400 din/kg 
Mandulabél 800-900 din/kg 
Mogyoróbél 800-900 din/kg 
Dióbél 1000 din/kg
Pistácia 1400 din/kg
Tökmag 500-600 din/kg 
Füge 400 din/kg
Aszalt sárgabarack 750-850 din/kg
Aszalt vörös áfonya 900 din/kg 
Aszalt szilva 400 din/kg 
Mazsola 400-500 din/kg 
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Rétestészta 140-200 din/kg
Torták 800-1000 din/kg 

Virágok
Cserepes virág 100 din/db 
Árvácska 30 din/db
Gerbera 50-80 din/szál
Írisz 40-80 din/szál
Kála 80-100 din/szál 
Szegfű 50 din/szál
Liliom 200 din/szál 
Margaréta 150 din/szál
Vegyes csokor 150 dinártól
Muskátli 130-300 din/kg
Rózsa 50-80 din/szál

Takarmány
Hereszéna 180 din/bála
Hereszéna – friss 150-200 din/bála
Árpa 25-30 din/kg
Kukorica 22 din/kg
Pattogatni való kukorica

70-80 din/kg
Lenmag 80-100 din/kg
Muhar 80 din/kg
Zab 35-38 din/kg
Köles 80 din/kg
Proteincirok 40 din/kg
Búza 28-30 din/kg
Rozs 40 din/kg
Kendermag 250 din/kg
Szalma 100-150 din/bála
Szója 50-52 din/kg
Takarmányborsó 60-80 din/kg
Napraforgó 50 din/kg
Rozsbúza 30 din/kg
Olajrepce 70 din/kg

/Máj. 21-i árak/ 

PIACI ÁRAK
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A HELYI PIACOK RENDEZÉSÉRŐL
A Szabadkai Piacok KKV minden évben jelentős eszközöket fordít a pia-

cok állagának és az árusítási-vásárlási feltételeknek a javítására. Folyamatosan 
rendezik az úgynevezett ideiglenes piacokat, amelyeket az egyes helyi közös-
ségek kérésére, a helyi lakosok igényei alapján hoztak létre, Makkhetesen, az 
Elektrovojvodinával szemben, a Peščara HK területén, de a helyi árusítási 
feltételeket egyéb módokon is javítják, segítik. Erről Fodor Mátyás, a KKV 
pénzügyi-kereskedelmi részlegének igazgatója a következőket mondta:

- Az ideiglenes piacok szerepe, hogy az adott területek lakosai minél 
közelebb vásárolhassák meg az idényjellegű árucikkeket. Több környező 
településen kötelezvény ellenében asztalokat bocsátottunk az érdeklődők 
rendelkezésére, például Hajdújáráson, Királyhalmán, Kispiacon, Ludason 
és Nagyfényen. Azt tudni kell, hogy a felújított piaci asztalok értéke 30-
35.000 dinár, az új asztaloké pedig 50.000 dinár körül mozog, tehát je-
lentős eszközökkel támogattuk az adott településeken egy-egy kisebb piac 
kialakítását, ahol a helybeli termelők értékesíthetik árufeleslegüket. 

E tevékenységünk keretében most fejeztük be a Peščara HK területén 
levő ideiglenes piac rendezését, amely a kelebiai út mellett található. Ezen 
a helyen több problémát kellett egyidejűleg megoldanunk. Mivel az adott 
területen fel szokott gyülemleni a csapadékvíz, 150 négyzetméteres terü-
leten kőzúzalékból egy vízelnyelő területet alakítottunk ki. Az asztalokat 
is kicsit elmozdítottuk, hogy ne legyenek közel az egyébként nagyon for-
galmas úthoz, tehát biztonságossá tettük a vásárlást is, kibetonoztunk egy 
platót az asztalok számára, facsemetéket ültettünk, stb. Ezen a helyen csak 
azok árusíthatnak, akik szerződéses viszonyban állnak a Szabadkai Piacok 
KKV-vel, s ezzel összhangban az árusok számára lehetővé tettük, hogy sa-
ját szükségleteiknek, az áru sajátosságainak megfelelőn alakítsák ki az áru 
ízléses kiállítására szolgáló területet. 

Ugyanakkor a helyi közösséggel és a felügyelőséggel együtt lépünk fel az 
illegális faárusítás ellen. Ez nem csak azért zavaró, mert gyakran bizonytalan 
eredetű tűzifát árusítanak az ideiglenes piac közelében, azt a látszatot keltve, 
hogy tevékenységük legális, miközben becsapják a vásárlókat, nehéz járműve-
ikkel felszántják az adott területet, összetörik a járdát, rongálják az útszegélyt, 
ott alszanak, szemetelnek, végzik kis- és nagydolgukat, stb. Mindez nem en-
gedhető meg egy olyan területen, ahol élelmiszereket forgalmaznak, tehát az 
élelembiztonság miatt is szükség van az erélyesebb fellépésre. 

- Idei terveinkben szerepel az Elektrovojvodinával szembeni ideiglenes 
piac tartóssá tétele. Mivel jelentős beruházásról van szó, amely meghaladja a 
közvállalat pénzügyi lehetőségeit, a terv megvalósításából részt kell vállalnia 
a helyi közösségnek is a vajdasági beruházási alap támogatásával. Az elkép-
zelésekről már tárgyaltunk a városrendezőkkel, illetékes szervekkel, a helyi 
közösség képviselőivel, a segítő szándék megvan, már „csak” a pénz hiányzik.

- Ugyanakkor egy kicsit óvatosak is vagyunk a beruházással kapcso-
latban, mivel sajnos megtörtént az is, hogy a helyi közösség nyomására 
létrehoztunk egy kis piacot, amelyet viszont azóta sem használnak, az 
ott játszó gyerekek fokozatosan tönkreteszik, ezért azon gondolkodunk, 
hogy a további károk megakadályozása érdekében elbontjuk a szerkezetet 
és biztonságba helyezzük, vagy áthelyeznénk egy másik helyi közösségbe, 
amelyben hasznát vennék és meg is őriznék. 

BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEG
AZ IPA PROJEKT

Szeged és Szabadka valamint a Szabadkai Piacok KKV és a Kiskun-
dorozsmai Nagybani Piac Kft. a múlt év novembere óta együttesen mun-
kálkodik a Gazdasági együttműködés erősítése az integrált mezőgazdasági 
árukínálat területén a szerb-magyar határ mentén elnevezésű projekt meg-
valósításán. Az anyagiakat a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében pályázat útján nyerték el, s rövidesen 
teljes egészében megvalósulnak a projekt céljai.

Szegeden, a Csongrád Megyei Agrárkamarában május 9-e és 13-a kö-
zött bonyolítottak le egy intenzív marketing tréninget az integrált mező-
gazdasági termékkínálat és az agrár-kereskedelem fejlesztése érdekében a 
szerb-magyar határ mentén. A többnapos program keretében a magyar-
országi illetve szerbiai, pontosabban vajdasági résztvevők többek között a 
marketing elméletével és gyakorlatával, az élelmiszer-fogyasztói magatar-
tással, a szervezett piacokkal, termeléssel, értékesítéssel, az adózással vala-
mint a zöldség- és gyümölcskivitellel kapcsolatos kérdésekről hallhattak 
előadásokat a témakörök avatott ismerőitől. Mivel a környezetvédelem 
mind nagyobb jelentőséggel bír a mezőgazdaságban is, külön előadások 
hangzottak el a környezetgazdálkodásról, de a marketingkommunikáció, 
a védjegyhasználat és a minőségbiztosítás, a termék- és árpolitika is szere-
pelt a tréning programjában, amely során a résztvevők az adott témákkal 
kapcsolatos műhelymunkákba is bekapcsolódtak. 

A projekt keretében a Közlöny megjelenésének napjaiban a vajdasági 
termelők egy csoportja Magyarországon „vendégszerepelt”, a magyaror-
szági termelők pedig a tervek szerint június 9-én Bajmokon, 10-én Szabad-
kán a Tejpiacon, 11-én Csantavéren és 12-én Topolyán a helyi piacokon 
mutatkoznak be.   

A kelebiai úti ideiglenes piac

A továbbképzés résztvevői

JÚNIUS 5-ÉN VÁSÁR LUDASON
A ludasi vásárok programjával összhangban az első nyári 

vásárt június 5-én, vasárnap tartják ebben a Szabadka melletti 
faluban. Hogy ne csak egy egyszerű vásárra várják a látogatókat, 
arról a ludasi természetvédő csoport tagjai gondoskodnak, akik 
külön programmal köszöntik június 5-ét, a környezetvédelem 
világnapját. Ebből az alkalomból a ludasi vásártéren megtartják 
a Ludasi Halnapot, amelyen ezúttal sült hallal fogadják a vendé-
geket. A szervezők szerint 9 óra után mindenképpen érdemes 
lesz kilátogatni a ludasi vásártérre, ha szeretnék megkóstolni a 
finom ludasi sült halat.

A következő vásárt augusztus 7-én tartják Ludason.
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A hazai illetve házias ízű élelmi-
szereket népszerűsítő akció keretében 
bemutatták a mozgó piaci pult prototí-
pusát, amelyet a „Sa salaša” /A tanyáról/ 
védett márkanévvel rendelkező élelmi-
szerek árusítására használnak majd. Er-
ről a kezdeményezésről Savo Duvnjak, 
a szabadkai PiaR Reklámügynökség 
igazgatója a következőket mondta:

- Abból indultunk ki, hogy azok-
nak az embereknek, akik a Vajdaságban 
különböző élelmiszereket állítanak elő 

házilag illetve kisebb vállalkozás keretében, sem idejük, sem pén-
zük, néha pedig a szükséges tudásuk sincs meg termékeik megfelelő 
népszerűsítéséhez. 

Ezek többnyire kistermelők, akik megpróbálnak egyedül fenn-
maradni a piaci versenyben, ami manapság cseppet sem könnyű. 
Mi ebben szeretnénk nekik segíteni, s ezért is készült el ez a mozgó 
pult. A pult ötletét a PiaR alkotói csapata dolgozta ki, Željka Ma-
mužić, Dragan Čukanović és Savo Duvnjak. 

A pultot először a Fruška Gorán mutattuk be a Szerbiai Piacok 
Szövetsége közgyűlésének 10. ülésezésén.  Ezután a „Sa salaša” el-
nevezésű projekttel együtt bemutattuk azon a /A nyugat-balkáni 
nagybani piacok és piacok együttműködése címmel megtartott/ 
szarajevói nemzetközi tanácskozáson is, amelyen Szerbiából, Hor-
vátországból, Bosznia és Hercegovinából, Macedóniából és Albá-
niából vettek részt piaci vállalatok képviselői. Mindkét alkalommal 
kedvezően vélekedtek az elképzelésről. A prototípust vázlataink 
alapján a szabadkai Politechnikai Középiskola asztalos szakának 
tanárai és diákjai dolgozták ki.  A Politechnikai Középiskola di-
ákszövetkezetével szerződést írunk alá a termelés folytatásáról, de 
mivel az ő lehetőségeik korlátozottak, több ajánlatot is begyűjtünk 
nagyobb számú pult elkészítésére.

Összesen mintegy húsz mozgó pultra lesz szükségünk a „Sa 
salaša” projekthez, illetve a házias ételek, borok és pálinkák vá-
sárára, amely a tervek szerint júniusban tartunk meg. Ha elké-
szülnek a pultok, megkezdjük a termékek árusítását Belgrádban, 
majd pedig még néhány szerbiai városban (Nišben, Kraljevón, 
Kragujevácon…). Ennek üteme a rendelkezésünkre álló áru 
mennyiségétől is függ majd. Az elképzelés szerint a „Sa salaša” 
márkanevű házias élelmiszereket a többitől jól megkülönböztet-
hető pultokról árusítjuk. Ezért is dolgoztuk ki ezt a pultot. Az 

első reakciók alapján a látvány, a benyomások kedvezőek, vagyis, 
közel járunk céljainkhoz. A piacigazgatóságokkal megállapod-
tunk abban, hogy a termékek népszerűsítéséhez és értékesítésé-
hez az üres piaci területeket használjuk. Ezeken a helyeken 2-4 
pultot állítunk fel, amelyekről kizárólag a „Sa salaša” márkanevű 
termékeket árusítjuk a legforgalmasabb piaci napokon, ezek pe-
dig a szerbiai piacok többségén a péntek, a szombat és a vasár-
nap. Minden árusítási napon egy-egy termelő külön is népszerű-
síti a termékeit.  Ezt az elképzelést – igaz még a megfelelő pultok 
nélkül – novemberben és decemberben már teszteltük Belgrád-
ban két nagy piacon, az eredmények pedig kimagaslóak vol-
tak. Mielőtt még belefognánk 
a terméknépszerűsítésbe és az 
árusításba, pontosítanunk kell a 
pultokra kerülő termékek folya-
matos minőségellenőrzésének a 
rendszerét. Már közel a megol-
dás, ami a vásárlók számára biz-
tosítékot jelent, hogy nem csak 
az egészségügyi követelmények-
nek megfelelő árut kapnak, ha-
nem arra is, hogy a termék egy 
adott földrajzi területről szár-
mazik. A projektet támogatja 
a Szerbiai Piacok Szövetsége, 
ami talán a legfontosabb. A pi-
acigazgatóságok a nagy áruház-
láncok mind nagyobb elszívó 
hatásának ellensúlyozására keresik a megoldást, hogy miként 
gazdagíthatják a piaci árukínálatot. Meg vagyok győződve arról, 
hogy a „Sa salaša” márkanevű termékek kellő érdeklődést válta-
nak ki Szerbia bármelyik nagyobb városának a piacán. A projekt 
kiszélesítése, hogy hány városba jutunk el, sok tényezőtől függ. 
Első helyen természetesen a pénz áll. Le kell gyártatni a pultokat, 
megszervezni az elosztó- és értékesítési hálózatot, kisebb rek-
lámkampányt beindítani... Persze a termelőket is segíteni kell. 
Annyit még elmondhatok, hogy jelenleg gyümölcsízek, paradi-
csomlé, savanyúságok, stb. termelőivel folytatunk megbeszélése-
ket ezeknek a termékeknek az előállításáról.

A kész pult

BEMUTATTÁK A MOZGÓ PULTOT
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Az elmúlt évben kedvezőek voltak az időjárási körül-
mények a szőlőbetegségek kifejlődéséhez, emiatt a ház-
tartások többségében komoly károk keletkeztek.  Az új 
szőlőfajták bevezetésével, az igényes piac, amely jó mi-
nőségű szőlőre, illetve szőlőből készült termékekre tart 
igényt, a termelőket arra készteti, hogy maximális figyel-
met fordítsanak a szőlő növényvédelmére, mindenekelőtt 
a peronoszpórától és a lisztharmattól.

A peronoszpóra a szőlő minden részét támadja: a leve-
leket, a hajtásokat és a virágokat az intenzív fejlődés sza-
kaszában, vagyis májusban és júniusban. Az elsődleges 
fertőzés kialakulásához több feltétel is szükséges:

- két-három napon át a napi középhőmérsékletnek 
11°C felett kell lennie,

- a levélzet és a hajtások 10 cm nagyobbra fejlődtek
- az esős időszak 2-3 napig tart 10 l/m2 csapadékkal, és 

természetesen a kórokozó spóráknak is jelen kell lenniük.    
A peronoszpóra tünetei arról ismerhetőek fel, hogy a 

levélzeten sárgás foltok jelentkeznek, amelyek azután ola-
jos foltokká alakulnak. Az idősebb leveleken mozaikszerű 
foltok jelennek meg, a levél fonákján pedig fehér bevo-
nat alakul ki. A foltok terjednek, a levélszövetek elhalnak 
és a levél lehull. Ha a virág kocsánya fertőződik meg, az 
egész elszárad és leesik. A bogyók a termés kialakulásá-
tól egészen a színváltásig érzékenyek a peronoszpórára. 
A fürtön hamuszerű bevonat képződik, amely belepi az 
egész fürtöt, az elszárad és leesik. A hajtások a hegyükön 
fertőződnek és ott elszáradnak.

A peronoszpóra ellen akkor kell védekezni, amikor 
a hajtások 10-15 centiméteresek. A kezdeti szakaszban 

megelőző gombaölő-szereket kell használni, mint amilye-
nek a Pencozel WG 2,5 kg/ha, Kaptan 2-3 kg/ha, Ciram  3 
kg/ha vagy a Polyram 2 kg/ha dózisban.

A felsorolt szerek optimális időjárási körülmények kö-
zött az elvirágzásig használhatók.

Kiadósabb csapadék esetén a szőlőperonoszpóra el-
len Fostonic 80-WP használható, 2,5 kg/ha dózisban, két 
alkalommal, 7-10 napos időközönként a virágzás ide-
jén, mégpedig Captan WP-50-nel kombinálva 2,5 kg/ha 
adagban. A vegetáció idején kiadósabb csapadék esetén a 
peronoszpóra ellen többször kell védekezni szisztémikus 
gombaölő szerekkel.

A peronoszpóra ellen a vegetációs időszak második 
felében különösen eredményes a Ridomil Combi 45-WG 
2,5 kg/ha dózisban. Amikor létrejönnek a fertőzés kedve-
ző feltételei, 48 órán át kuratívan hat. Ugyancsak ajánlott 
a kezelés ismétlése 7-10 nap elteltével.

Átlagos időjárási körülmények közepette a bogyók 
kialakulását követően peronoszpóra ellen a Cuprablau Z 
használható 3 kg/ha dózisban, amely a levélpír és a feke-
terothadás ellen is hatásos, akárcsak a Funguran OH, a 
Bordo Blu és más rézalapú szerek.  

A lisztharmat is egyaránt támadja a leveleket, a hajtá-
sokat, a virágokat és a bogyókat. A legtöbb kárt a fürtök-
ben okozza, mivel a bogyók fala megreped, amelyek emi-
att elszáradnak és lehullnak, ugyanakkor pedig kedvező 
feltételeket teremt más betegségek elterjedéséhez is. A 
leveleken először sötétzöld foltok formájában jelentkezik, 
amelyek később fehéres bevonatot alkotnak. A fürtök a 
termés kialakulásától egészen az érés kezdetéig megfer-
tőződhetnek. A bogyók olajos hamuszürke színt kapnak, 
elszáradnak és lehullnak.  A betegség 6 és 32°C közötti 
hőmérsékleten jelentkezik, legjobban pedig a 20-27°C 
közötti tartományban. Az eső kedvezőtlenül hat a fertő-
zés terjedésére, mivel lemossa a spórákat, mérsékelve ez-
által a fertőzés lehetőségét.

A lisztharmat ellen akkor kell permetezni, amikor a 
hajtások elérik az 5-10 cm fejlettséget, mégpedig kontakt 
szerekkel, mint amilyen a Karathane 0,5 l/ha, a Microtiol 
Dispera 3 kg/ha, a szisztémikus szerek közül pedig a Sys- 
thane 12-E vagy a Tilt.  A felsorolt szerek keverhetők, 
ezért egyidejűleg lehet védekezni a peronoszpóra és a 
lisztharmat ellen is.

Dr. Andrija Peić, agronómus 

A SZŐLŐ-PERONOSZPÓRA
ÉS -LISZTHARMAT LEKÜZDÉSE

Peronoszpóra a fürtön és a levélen

Lisztharmat a fürtön és a levélen
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HOROSZKÓP JÚNIUSRA
IKREK HAVA

 A természet ünnepi ruhát öltött, a színes virágok szinte hívogatják a méheket. A kap-
csolatteremtés ideje ez.

Én vagyok a KÍVÁNCSI, de emellett gyakorlatiasan gondolkodom. Belső világomat a gon-
dolatok és a szavak határozzák meg. Tehát erősségem az írás és a beszéd. Nyughatatlan alak 
vagyok. Gondolataim és tetteim fiatalosak, és esetenként nélkülözik a felnőtt tapasztalatát és 
érettségét. Sajnos előfordulhat, hogy fekete-fehéren látom a világot. Emberek nélkül nem élet 
az élet ezért nagy hangsúlyt fektetek a másokkal való kapcsolatra. 

Szerencseszámom: az 5-ös.

KOS: Nehéz lesz téged kihozni a sodrodból, de nem lehetetlen. Ne engedd magad be-
lerángatni semmilyen konfliktusba. Lojalitásra több esetben is szükséged lehet. A bolygók 
rendkívüli lehetőségeket kínálnak, amit haladéktalanul ki kell használnod, mielőtt valaki 
megelőzne. Június közepétől sok munkád lesz, de hozzáállásodnak köszönhetően mindent 
hamar befejezel. Vendégségbe hívnak, ahol egy elbűvölő egyénnel találkozol.

BIKA: Fontos számodra, hogy amit értékesnek találsz, azt birtokold is. Szeretsz szilárd 
talajon állni, ezért nem mindig kedveled a változásokat és  a kockázatot. Ebben a hónapban 
kellemetlenségek várhatóak a szívügyeidben, és csalódhatsz egy nőben, aki lehet családtag 
vagy egy kollégád is. Légy toleráns. Magaddal szemben is. Ez a hozzáállás hozza most a 
legtöbbet számodra. És ez nemcsak az anyagiakra vonatkozik.

IKREK: Dinamikus változásokra számíthatsz. A szerelem olyan intenzitással tör fel benned, 
ami egy vulkán kitöréséhez is elegendő lenne. Mint minden elemi működésnek, ennek is kettős 
hatása van: jótékony és kellemetlen hozadékát egyaránt megtapasztalod te és környezeted is. A 
munka terén, feletteseid nem értékelik az ötleteid, mondhatni, kukacoskodhatnak veled. Azt sze-
retnék elérni, hogy elbizonytalanodj. Menj el inkább szabadságra!

RÁK: Önbizalmad végre a helyére kerülhet, és nagy energiával építed a közeljövőt. 
Felfokozott érzelmi állapotban vagy, amit fordíthatsz mások megsegítésére éppúgy, mint 
pusztításra. Ez utóbbi semmiképpen nem lesz jó hatással a karrieredre vagy tanulmánya-
idra, ezért próbáld meg kordában tartani indulataidat és használd energiáidat arra, hogy 
a rászorulókat, gyengéket segíts inkább. Nehezen tudsz elmozdulni bármilyen irányban, de 
most lépned kell.

OROSZLÁN: Ez a hónap sok változást hoz. Sok új dolog beindul. A Vénusz új remé-
nyeket ébreszt szívedben. Hűséges partner vagy, minden esetben kitartasz választottad 
mellett. Ne hallgass azokra, akik túlzott óvatosságra intenek, légy nyitott a szerelemre. A 
többi életterületeken is bátran lépj ki a mókuskerékből, merj változtatni. Fogadd el, amit 
a sors kínál, tedd félre a makacsságodat. Új társaságban érzelmileg teljesen feltöltődhetsz.

SZŰZ: Energiád a tetőfokára hág. Szakmai életedben ebben az időszakban bőven lesz 
lehetőséged arra, hogy kiéld kreativitásodat, és olyan emberek számára is nyilvánvalóvá 
tedd ötletgazdagságod, akiknek eddig még nem volt módjuk megtapasztalni ezen voná-
saidat. Füled érzékenysége figyelmeztethet, hogy figyelj jobban környezeted véleményére. 
Ne odázd el a konfrontálódást az esetleges téged érő kritikákkal. Panaszaidra egyél sok vita-
mint, melyek idegeidet nyugtathatják.

MÉRLEG: Egy esti találkozás felvidít.  Olyan érzések kerülnek a felszínre, amiről azt 
hitted, hogy már nincs is esélyed, hogy élj az alkalommal. Őszinte barátra találsz. A bolygó-
állás jótékony hatást gyakorol. Fontos szövetséget köthetsz az illetővel. Ugyanakkor komoly 
összeütközésbe kerülhetsz azzal, akire nem is gondoltál volna. Ez rányomja bélyegét han-
gulatodra. Próbálj meg békülékeny és toleráns lenni.

SKORPIÓ: Egy múltbéli esemény sehogy nem akar kimenni a fejedből. Ha úgy érzed, 
hatalmas (vagy akár apróbb) hibát követtél el, próbáld helyrehozni. Ha mostanában ért vé-
get egy kapcsolatod, valószínűleg rendezni kell volt társaddal a közös pénzügyeket. Legyél 
nagyvonalú, szabadulj meg a sérelmektől, és csak a jelenlegi életére koncentrálj. Szép sza-
vakkal és kedvességgel igyekezz elbűvölni azokat, akiket szeretsz.

NYILAS: Folytatódik a szerencsés periódusod. Nem is teszel semmi különöset, mégis 
minden megtalál, amire szükséged van. Mindez a nyitottságodnak és a bizalmadnak kö-
szönhető, ami egyszerre jelent önbizalmat és hitet abban, hogy valóban jól alakulnak a 
dolgok. Használd ki ezt a varázslatos időszakot, találkozz minél több emberrel, csinálj minél 
több közös programot velük! Itt az ideje egy alapos orvosi vizsgálatnak, néha erre is illik 
időt szakítani.

BAK: A magányos Bakra rátalálhat a szerelem, légy mindig nyitott a kapcsolatterem-
tésre. A párkapcsolatban élő Bak, komoly döntést hozhat. A most kötendő házasságok egy 
életre szólhatnak. Anyagi terveidre kedvezően hatnak a bolygók. 10-e táján ellentmondó 
hírek jutnak a füledbe. A döntéshez alaposabban át kellene tekinteni a lehetőségeket. Ha 
most is az előítéleteid alapján döntesz, csalódás érhet! A fizikai terhelés, most lelki gon-
dokat is okozhat.

VÍZÖNTŐ: A hivatásodban felmerülhet ez a kérdés: a régi vagy egy új. Kiváló empáti-
áddal könnyedén átlátsz minden manipulatív tetten és szándékon, ezáltal életed valame-
lyik területén nyerő pozícióba kerülhetsz. Új ötleteidet tedd félre, most megvalósíthatónak 
látszik egy régi terved. Lakáscseréd előnyösen sikerülhet. A csillagok egy szerelemi kapcso-
lat kibontakozását mutatják egy veled egyidős  személlyel.

HALAK: Mostanában minden gördülékenyen megy. Annyira kedves és barátságos 
vagy az ügyfeleiddel, hogy egyre jobb eredményeket érsz el. Ha az elmúlt hónapban úgy 
érezted, semmi nem jó a környezetednek, amit teszel vagy mondasz, most jó ötleteid tá-
madhatnak, amikkel ezt biztos, hogy ellensúlyozhatod. Nagyon mély meglátásaid lehet-
nek, megfejthetsz számos rejtélyt, amik eddig nem tárulhattak fel előtted. Fontos, hogy 
megfontolt és alapos légy. 

Braun Mária

Univerzális üdvözlőlap
Kedves rokon! A közelgő húsvéti ünnepek alkalmából 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt 
kívánok!

* * *
- Az én papám autószerelő. És a te papád mit csinál? 
- Amit a mamám mond...

* * *
Kamionsofőr telefonál a főnökének: 
- Főnök, van egy kis baj! Összetört a bal oldali vissza-
pillantó tükröm. 
- Nem nagy gond, cseréld ki! 
- Nem lehet, főnök, rajta fekszik az egész kamion!  

* * *
Két rendőr bemegy a gyorsétterembe. Egyikük rendel: 
- Két séket kérek. 
Mire a másik: 
- Én meg egy astalt...

* * *
A bíró a tárgyaláson a sofőrhöz fordul, aki elütött egy 
idős hölgyet. 
- Miért nem dudált, amikor látta, hogy a kocsi elé lép 
a néni? 
- Nem akartam megijeszteni szegényt.

* * *
Egy porszívóügynök betolakodik egy házba, és a 
háziasszony minden tiltakozása ellenére nagy rakás 
száraz port szór a szoba közepére.  
A nő felháborodik:  
- Mit képzel?  
- Asszonyom, ígérem, amit ez a csodálatos porszívó 
nem szed fel, én magam fogom megenni.  
- Akkor teszek rá magának egy kis tejszínhabot, mert 
reggel óta nincs áram a házban.

* * *
Egy vers

Kar a karé, 
láb a lábé, 
láb a karé, 
KAR A LÁBÉ! 

* * *
A kezdő, folyton balesetet okozó sofőrt ugratják a 
barátai: 
- Te is olyan vagy, mint ma reggel a templom torony-
órája. 
- Miért? 
- Az is elütötte már a nyolcat.

Viccek


