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Ingyenes példány

VÍZGÉPEKKEL A  
FORRÓSÁG ELLEN

Miután a meteorológusok igazi hőhullámot jósoltak 
július végére, a Szabadkai Piacok KKV vezetősége úgy 
döntött, hogy az igazgatása alá tartozó piacokon vízgé-
peket állít fel a vásárlók és a fogyasztók számára. Tették 
ezt annak ellenére, hogy minden egyes piacon működnek 
ivócsapok, amelyek ellenőrzött minőségű, egészséges ivó-
vizet szolgáltatnak. Úgy vélték, hogy a vízgépek is segít-
hetnek leküzdeni a forróság okozta gondokat, hiszen az 
egészségügyi szakemberek a nyár folyamán folyamato-
san arra figyelmeztettek, hogy mindenki gondoskodjon a 
kellő mennyiségű folyadék beviteléről, illetve hogy tarta-
lék víz nélkül senki se induljon el otthonról.

A négy piacon összesen 6 vízgépet helyeztek ki. A pi-
aci ügyelet munkába állásakor, már reggel 5 órakor be-
kapcsolták a gépeket, így kora reggeltől mindegyikből 
hűtött vizet fogyaszthatott, aki csak úgy érezte, hogy erre 
szükség van. Némely piacon külön személyzet kínálta a 
vásárlókat, árusokat a vízzel. A kiürült palackokat folya-
matosan cserélték.

Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a nagy for-
róság ellenére, amikor a tetőrész alatt a hőmérséklet meg-
haladta a 40 fokot, senki sem lett rosszul illetve egyet-
lenegy esetben sem kellett riasztani a mentőket. Ezzel a 
szolgálattal nagyon jó a Szabadkai Piacok KKV kapcsola-
ta, a megállapodás értelmében a lehető legrövidebb alatt 
kiérkeznek az adott piacra, ami nagyon fontos, hiszen a 
piacokon sok ember fordul meg, s nem minden esetben 
lehet megállapítani a segítségre szoruló személyazonos-
ságát. Emellett a közvállalat alkalmazottai minden évben 
kötelezően felfrissíti az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 
ismereteit, a vállalatban pedig külön szakember gondos-
kodunk a kihelyezett egészségügyi ládák tartalmáról, 
ellenőrzi a gyógyszerek, gyógyászati eszközök lejárati 
idejét.

Mint azt a közvállalatban hangsúlyozzák: az alkalma-
zottak nem orvosok, de adva vannak a feltételek a gyors 
elsősegély-nyújtáshoz, s továbbra is arra kérik mind a bér-
lőket, mind a vásárlókat, hogy ha sürgős orvosi segítségre 
szorulnak, azonnal jelezzék a közvállalat alkalmazottai 

ARATÓÜNNEPSÉG – 
DUŽIJANCA 2013

Augusztus 11-én Szabadka központjában tartották 
meg az idei Aratóünnepség, a Dužijanca központi ren-
dezvényét. A többhónapos rendezvénysorozat a kora 
tavasszal, az új gabona megáldásával kezdődött és au-
gusztus 24-én illetve 25-én ér véget a szentkúti búcsúval. 

A 103. alkalommal megrendezett Dužijanca hálaadó 
szentmisével kezdődött, majd a Szent Teréz Székesegy-
házból a menet a városközpont felé vette az irányt. A 
menet élén a Dužijanca zászlóvivője haladt, akit a rész-
aratók menete majd tucatnyi szabadkai, magyarorszá-
gi, horvátországi és görögországi művelődési egyesület 
tagjai adtak ízelítőt vidékük szokásaiból. Az új búzából 
készült kenyeret a legszebb aratópár, a kisboszniai Mar-
ko Peić Tukuljac és a szabadkai Vedrana Cvijin nyújtotta 
át Modest Dulićnak, Szabadka polgármesterének. A pol-
gármester mind a négy égtáj felé felmutatta az új kenye-
ret, majd elmondta, hogy őseink már akkor tudatában 
voltak a kenyér jelentőségének, amikor a tudomány még 
nem is foglalkozott a kenyér beltartalmi értékeivel, a táp-
lálkozásban betöltött szerepével. 

„A kenyér nem véletlenül szerepel a Miatyánkban 
s nem véletlenül említi a kenyeret számos közmondás, 
népi bölcsesség. Áldott mint a falat kenyér. Egy kenyéren 
élnek. Keserű a kegyelemkenyér. Könnyű elélni, csak ke-
nyér legyen. Azért gyűltünk ma össze – hangsúlyozta a 
polgármester – hogy megköszönjük az aratók fáradságos 
munkáját, s hogy hálát adjunk Istennek, amiért megóvta 
az idei búzát.”  

A polgármester az új kenyérrel
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PIACI ÁRAK
Zöldségféle 
Bab 250-400 din/kg
Brokkoli 200-250 din/kg
Burgonya 30-50 din/kg
Csöves kukorica 5-15 din/db
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fokhagyma 150-200 din/kg
Fokhagyma 20-50 din/csomó
Kapor 20-50 din/csomó
Káposzta 20-35 din/kg
Karalábé 10-40 din/db
Karfiol 60-80 din/kg
Koktélparadicsom 150-200 din/kg
Lila káposzta 50-60 din/kg
Lilahagyma 50-70 din/kg
Mángold 30-60 din/csomó 
Padlizsán 50-100 din/kg
Paprika 2-20 din/db
Paprika 60-120 din/kg
Paradicsom 30-60 din/kg
Petrezselyem 40-80 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 10-20 din/cs.
Póréhagyma 50 din/db
Sárgarépa 50-60 din/kg
Spenót 100-150 din/kg
Tök 20-25 din/kg
Uborka 30-80 din/kg 
Vöröshagyma 40-60 din/kg
Zeller 20-80 din/db
Zöldbab 60-100 din/kg
Gyümölcs
Áfonya - friss 250 din/kg
Alma 30-100 din/kg
Földieper 300 din/kg
Füge – friss 350 din/kg
Görögdinnye 15-20 din/kg
Körte 80-140 din/kg
Málna 300-400 din/kg
Nectarin 30-110 din/kg

Őszibarack 20-100 din/kg
Sárgadinnye 15-20 din/kg
Szeder 300-360 din/kg
Szilva 40-50 din/kg
Szőlő 60-120 din/kg
Déligyümölcs
Banán 80-120 din/kg
Citrom 190-200 din/kg  
Narancs 160-180 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 280-300 din/l
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 280-300 din/kg
Kecsketúró 600-800 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 400-750 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 350-600 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 90-130 din/kg 
Csirkecomb 300-350 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 300-360 din/kg 
Csirkemell 380-420 din/kg 
Csirkemell cs/n. 480-530 din/kg 
Csirkeszárny 220-250 din/kg 
Csirkezúza 280-320 din/kg
Gyöngytyúk 700 din/kg
Kacsahús 400 din/kg
Kakashús 320-350 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-600 din/kg
Pulykahát 165-250 din/kg 
Pulykahús 450-500 din/kg 
Pulykamell 700-800 din/kg
Pulykanyak 210-290 din/kg

Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 160 din/kg
Amur 350 din/kg
Busa 310 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 
 300-400 din/kg
Csuka 440 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 590-710 din/kg
Hekk 360-400 din/kg
Hekk filé 440-500 din/kg 
Kalmárhal 420 din/kg
Kárász 170 din/kg
Kecsege 950 din/kg
Lazac 700 din/kg
Makrahal 320 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400-430 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Áfonya - aszalt 1400 din/kg
Aszalt meggy 1200 din/kg
Aszalt sárgabarack 
 700-800 din/kg
Aszalt szilva 450 din/kg
Brazíliai dió 1500 din/kg
Dióbél 1100-1200 din/kg
Fagylalt-tölcsér 90-150 din/cs.
Földimogyoró 400-450 din/kg 
Füge 500-550 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Gomba 160-300 din/kg
Indiai dió 1500 din/kg
Krémes lap 200-220 din/pár
Mák 600-680 din/kg
Mandulabél 900-1200 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Méz 450-600 din/kg 
Mogyoróbél 900-1200 din/kg

Pistácia1500 din/kg
Réteslap 170-220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 280-480 din/kg 
Tojás 6-13 din/db
Tökmag 500-800 din/kg 
Vörös áfonya 900 din/kg
Virágok
Cserepes virág 30-400 dinár
Gerbera 50-80 din/szál
Kardvirág 20-80 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 150 din/szál
Orchidea 200 din/virág
Rózsa 50-150 din/szál
Szegfű 50 din/szál
Vegyes csokor 100 dinártól
Virágpalánta 30-150 din/db
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 110 din/kg
Fénymag 110 din/kg
Hereszéna 200 din/bála
Hereszéna 250-300 din/bála
Kendermag 270 din/kg
Köles 60 din/kg
Kukorica 26-28 din/kg
Kukoricadara 30-35 din/kg
Muharmag 120 din/kg
Napraforgó 70 din/kg
Olajrepce 80 din/kg
Proteincirok 40 din/kg
Rozsbúza 25-28 din/kg
Szalma 100 din/bála
Szója 80 din/kg
Takarmányborsó 70 din/kg
Zab 40 din/kg

/Aug. 15-i árak/
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Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100

Minden nyáron a hűtők vissza- visszatérő témája a 
közvállalat Közlönyének, hiszen a romlandó áruk forgal-
mazására szolgálnak, viszont a bérlők nem minden eset-
ben használják őket rendeltetésszerűen. Erről beszél Fo-
dor Mátyás, a Szabadkai Piacok kereskedelmi és pénzügyi 
részlegének az igazgatója.

- Piacainkon három típusú hűtőpultra kaptunk hasz-
nálati engedélyt, pontosabban három élelmiszer-csoport 
forgalmazására használhatók: ezek a tejtermékek, a ba-
romfihús és a sütemények. A tejtermékek esetében a hűtő-
pultban maximálisan 8 Celsius-fok lehet, a húsok esetében 
ez maximálisan 6 fok lehet, míg a süteményeknél legfel-
jebb 10 fokon tárolhatók a készítmények. Ezt a hőmérsék-
letet azonban csak rendeltetésszerű használattal szavatol-
hatjuk, ami annyit jelent, hogy egyszerre csak annyi húst 
rakhatnának bele a bérlők, amennyit a gép gyorsan le tud 
hűteni, a hűtőpult ajtaját nem szabad nyitva hagyni, illetve 
sűrűn nyitogatni, de van bérlő, aki folyamatosan nyitva 
tartja a hűtőpultot és nem is az élelmiszer, hanem önmaga 
hűtésére használja. Természetesen ezekben az esetekben 
a hűtőpultban nincs meg a megkövetelt hőmérséklet. A 
hűtőpultok leszállításakor a vállalat kap használati útmu-
tatót, eszerint például a baromfihús árusítására szolgáló 
hűtőpultban egy rétegben 12-15 egész baromfi helyezhető 
el. Ezt szorozzuk be a ma már megszokott baromfikénti 
kb. 3 kilogrammal, s máris több mint 30 kiló hús található 
a pultban. A bérlők egy része azonban ennél jóval többet 
helyez el benne, s nincs az a hűtőpult, amely ekkora meny-

nyiséget például a piac munkaideje alatt le tud hűteni. Hát 
még ha úgy megtömik hússal, hogy az ajtókat be sem le-
het rajtuk csukni... Főleg ha ezt olyan hússal teszik, ame-
lyet azt megelőzően a napon álló gépjárműben tartanak, 
tehát nem előhűtött, hanem felfűtött hús kerül ezekbe a 
hűtőkbe. Épp ezért a Szabadkai Piacok kialakított egy he-
lyiséget, amelyben 50 literes kis hűtőket helyezett el, amit 
a piacon hűtőpultot használó bérlők igényelhetnek. Ezek a 
hűtők szolgálnának arra, hogy a hűtőpult vagy a gépkocsi 
helyett ezekben tárolják a nagyobb mennyiségű húst. Igaz, 
ennek a használatáért fizetni kell, mégpedig naponta 250 
dinárt. Ez egy harmada a tényleges költségeknek, hiszen 
a napi üzemeltetési költség 750 dinárt tesz /amortizáció és 
az elhasznált ipari áram/.

- Hasonló a helyzet a süteményeknél is, azzal, hogy 
ott a bérlők még nem sajátították el a megfelelő árusítá-
si technikát. Ha valaki többféle süteményt vásárol, akkor 
mindegyiket külön-külön szedegeti elő, minden egyes 
alkalommal nyitja-csukja a hűtőpultot, amelyben kicseré-
lődik a levegő, a hideg levegőt a meleg váltja fel, annak 
a hűtése időbe telik, s ez alatt az idő alatt a sütemények 
alapanyagaiban nem kívánatos változások történnek. In-
kább vegye fel a rendelést, ebből 2, abból 2, amabból pl. 5 
darabot kér valaki, akkor egy ajtónyitással szedje ki a kért 
9 darab süteményt.

- És még egy gondról beszélnünk kell. Sajnos a bérlők egy 
része igencsak felelőtlenül viszonyul a hűtőpultok iránt, 
úgy vélve, hogy a bérleti díj mindent fedez. A nem rendel-
tetésszerű használatból adódó meghibásodások, a mecha-
nikai sérülések javítási költségeit már a bérlet nem fedi. 
Így például a közelmúltban két bérlőtől is megfizettettünk 
5-5.000 dinárt, amibe a plexi burkolat cseréje került.

- Természetesen mint minden műszaki termék, ezek is 
meghibásodhatnak, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a meghibásodások 90 százaléka emberi mulasztás miatt 
következik be, s csak 10 százalékuk tényleges műszaki 
hiba. Egyébként a bérlőket folyamatosan arra kérjük, hogy 
ha bármilyen meghibásodást észlelnek, azonnal jelezzék, 
hogy megtehessük a szükséges lépéseket, ha kell, lecserél-
jük a pultot vagy ideiglenesen a javítás idejére egy másik 
hűtőpultot vehet igénybe.     

I S M É T  A  H Ű T Ő K R Ő L
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RÖVIDESEN KEZDŐDIK A  
TÉLIREVALÓ ÁRUSÍTÁSA

A Szabadkai Piacok KKV már megkezdte az előké-
születeket a télirevaló közterületi árusítására. A diny-
nyeárusításra a szerződések augusztus 31-ig szólnak, 
de mivel a kedvezőtlen tavaszi időjárás következtében 
a dinnyeszezon Szabadkán is 10-15 nappal később kez-
dődött, valószínűleg ennyivel meghosszabbítják a diny-
nye árusítását. A külterületi piacokon már augusztus 
második felében megkezdik a szerződések megkötését a 
télirevaló árusításáról, pontosabban az árusító helyekre 
vonatkozó bérleti szerződések aláírását. A városi rende-
lettel összhangban közterületen 12 lokáción lehet majd 
télirevalót árusítani, ezek közül 5-öt ugyanazok vesznek 
bérbe, akik az adott helyen eddig dinnyét árultak. Köz-
vetlenül lapzárta előtt még volt néhány szabad hely, de 
mire a Közlöny nyomdába kerül, valószínűleg már azok 
a helyek is elkelnek.

Fodor Mátyás, a Szabadkai Piacok KKV kereskedel-
mi és pénzügyi részlegének a vezetője elmondta, hogy 
a télirevaló árusítására kijelölt helyekre ugyanazok a sza-
bályok érvényesek, mint a dinnyére. Ez azt jelenti, hogy 
az árusoknak rendelkezniük kell a szükséges dokumen-
tációval, ez pedig az áru eredetéről szóló bizonylat, az 
árusításra használt jármű érvényes forgalmi engedélye, 
az adott lokációra vonatkozó helyszín-rajz, a bérleti szer-
ződés és a jármű adatait tartalmazó és a közvállalat által 
hitelesített karton, amelyet jól látható helyen, a szélvédőn 
kell elhelyezni. Ennek a dokumentációnak a fénymásola-
tával rendelkezik a felügyelőség és a bérlő is, aki ellenőr-
zéskor köteles felmutatni ezt a dokumentációt, valamint 
tiszteletben kell tartania az árusítóhelyre vonatkozó ren-
delkezéseket.

Már most figyelmeztetjük a bérlőket, hogy a télire-
valót is csak a kijelölt helyen és pontos lokáción szabad 
árusítani, vagyis a hely nem változtatható a bérlők ké-
nye-kedve szerint. Ha ezt megteszik, büntetésre számít-
hatnak, amit több dinnyeárus már megtapasztalt a saját 
bőrén. 

Természetesen a télirevaló árusítására szolgáló loká-
ciókat is rendszeresen takarítjuk majd és odafigyelünk 
ezekre a helyekre is, hiszen a szabadkaiak már megszok-
ták ezeket az árusokat, évről évre sok-sok tonna télireva-
lót szereznek be ily módon. 

FOKHAGYMAFESZTIVÁL 
ÉS FALUNAP LUDASON

Augusztus 10-én rendezték meg Ludason a hagyomá-
nyos Fokhagymafesztivált és a falunapot, amelyen számos 
városi tisztségviselő, köztársasági parlamenti képviselő, 
hazai illetve külföldi vendég vett részt, akiket először Ala-
dics Tibor, a ludasi HK elnöke köszöntött. Hálát mondott 
az égieknek, amiért lehetővé tették, hogy Ludas környé-
kén bőséges legyen a búzatermés, amiért a hozamokkal 
elégedettek lehetnek a fokhagyma-termelők és reményét 
fejezte ki, hogy a többi haszonnövény is jó hozammal há-
lálja meg a falubeliek szorgos munkáját. Igazából azonban 
a termelők csak akkor lehetnek elégedettek, ha a termé-
nyekért megfelelő árat is kapnak. Elégedetten beszélt az 
elmúlt egy évben végzett munkáról, de sajnálattal állapí-
totta meg, hogy az egyik legfontosabb beruházásra, a he-
lyi közösség otthonának a felújítására még várni kell. Mint 
mondotta, Ludas él és élni akar, a jó életminőséghez szük-
séges intézményekért foggal-körömmel harcolni fognak.

Az egybegyűlteket köszöntötte Kern Sólya Mária, 
a szabadkai Városi Képviselő-testület elnöke is. A 11. 
Fokhagymafesztivál alkalmából megköszönte a helyi kö-
zösség vezetőinek, hogy minden évben színvonalas ren-
dezvénnyel ünneplik meg a falu napját és a jó minőségű 
ludasi fokhagymát. Az ünnep akkor lett volna teljesebb, 
ha megkezdődhettek volna a helyi közösség otthonának 
a felújítási munkálatai, de erre bizonyos adminisztratív 
okokból most nem kerülhetett sor, de rövidesen meg-
kezdődnek a munkálatok, mivel biztosították a szükséges 
anyagiakat. 

Fremond Árpád, a VMSZ köztársasági parlamenti 
képviselőjeként, a parlament mezőgazdasági bizott-
ságának a tagjaként beszélt a mezőgazdaság helyzetéről, 
megemlítve a támogatások ki nem fizetését, a kapcsolható 
eszközök körül kialakult gondokat, a búza felvásárlási árát. 
Mint mondotta, a mezőgazdasági miniszter személyétől, a 
köztársasági kormány összetételétől függetlenül a mező-
gazdaság sohasem, így most sem kapja meg a megérde-
melt figyelmet, majd pedig rámutatott arra, hogy Szerbia 
EU-s csatlakozási szerződése 2017-től lehetővé teszi, hogy 
az Európai Unió állampolgárai a szerb állampolgárokéval 
azonos feltételek mellett vásárolhassanak mezőgazdasági 
termőföldet.  Ezt meg kell akadályoznunk – hangsúlyozta 
a parlamenti képviselő – majd gratulált a helybelieknek 
azon kezdeményezéséhez, hogy az újonnan alakult Ludasi 
Fokhagymatermelők Klubján keresztül kezdeményezzék a 
ludasi fokhagyma védett termékké való nyilvánítását.

A hagyományokhoz híven ezúttal is köszöntötték a leg-
fiatalabb ludasiakat (akik az elmúlt egy év alatt születtek), 
majd számos szórakoztató programmal, fokhagymafonó 
versennyel, este pedig utcabállal ünnepelték meg a lu-
dasiak a falu napját. (A fokhagymafonó verseny győztese 
egyébként Varga Margit lett, Zalai Szabina a 2., Sörös Zsó-
fia pedig a 3. helyen végzett. Az elkészült fonatokat a szer-
vezők a hajdújárási Lurkóháznak adományozták.) 
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Talajműveléssel a nagyobb gabonahozamokért
Egy adott fajta vagy haszonnövény hibridjének a termőképessége csak akkor jut maradéktalanul kifejezésre, ha kedvezőek az 

időjárási körülmények és a talaj tulajdonságai is megfelelőek.  A különböző agrotechnikai műveletekkel a mezőgazdasági termelők 
mérsékelhetik a kedvezőtlen éghajlatnak illetve a talajnak a haszonnövényre gyakorolt kedvezőtlen hatását, s ezáltal biztosíthatják a 
magas hozamokat és a gazdaságos növénytermesztést. 

Évről évre, még azonos vagy hasonló termesztési körülmények közepette is nagy ingadozások jelentkezhetnek a hozamokban. 
Szabadka város területén az épp hogy befejeződött aratás adatai szerint a búza átlaghozama 6,1 t/ha, de a hozamok szóródása 4 ton-
nától egészen 9,5 tonnáig terjed hektáronként. Ezek a nagy ingadozások a nem megfelelő agrotechnika következményei, épp ezért a 
folytatásban néhány olyan agrotechnikai művelettel foglalkozunk, amelyek jó hozamokat biztosíthatnak a gabonatermesztők számára. 

Az elővetemény megválasztása
A napraforgó jó elővetemény, mert korán betakarítható és lehetővé teszi a talaj kellő időben történő előkészítését és a vetést. Másfe-

lől viszont a napraforgó eléggé kimeríti a talajt, emiatt bőségesebb trágyázásra van szükség. A korai kukorica hibridek és az olajrepce 
nagyon jó elővetemények a búza számára.

Az alaptrágyázás
A búza olyan haszonnövény, amely gazdag táptalajt igényel. Az alaptrágyázást a talajelemzés adatainak megfelelően kell elvégezni, 

mégpedig a szakemberek ajánlásai alapján. A foszfor- és kálium tartalmú műtrágyák teljes mennyiségét, valamint a nitrogénalapú mű-
trágyák 1/3 részét be kell szántani. A szabadkai Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálat vizsgálta az alaptrágyázásnak a búza hozamára 
gyakorolt hatását, amelynek az eredményeit az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat – Az alaptrágyázás hatása a gabona hozamaira 
Alap-

trágyázás
Hozam
kg/ha

vizsgálat – alaptrágyázás nélkül 7290
Urea     90 kg/ha 7610

NPK 15:15:15     275 kg/ha 7889
MAP 12:52 + Urea      95  +  90 kg/ha 7978

A vetés ideje és a vetőmag mennyisége
A gabonát az optimális időben kell elvetni, ami vidékünkön október 5-e és 25-e közé esik. Minden késés, az optimális vetési 

időtől való eltérés hozamcsökkenéshez vezet. A 2. táblázatban azt szemléltetjük, hogy a 2013. évi hozamokat mennyiben befolyásolta 
a vetés ideje (a szabadkai MTSZ adatai a mintaparcellák alapján).

2. táblázat – A vetés idejének a hatása a gabona hozamaira

Vetési
idő

Vetőmag 
mennyisége

kg/ha

Kalászok 
száma
(m2)

Növény-
magasság

( cm )

Hozam
kg/ha

nov. 9. 263 604 79 6285
okt. 12. 215 644 86 8582

 
A vetőmag mennyisége függ a fajtától, a vetőmag minőségétől és a talaj előkészítésétől. Tiszteletben kell tartani a szakemberek 

ajánlásait a vetőmag mennyiségét illetően. A legtöbb fajta esetében az optimális vetőmag-mennyiség hektáronként 200-260 kilogram-
mot tesz ki.  A nagyobb mennyiségű vetőmag (300-350 kg/ha) a búza megdőléséhez vezet, ami 2013-ban különösen gyakran jutott 
kifejezésre.

A fajta megválasztása
Nem minden fajta fizet gazdag hozammal az azonos növénytermesztési körülmények között. Ezért folynak kísérletek, hogy meg-

határozzuk, mely fajtának mely területek kedveznek.  A várt hozam mennyisége és minősége nagy hatással van a fajtaválasztásra. A 
többéves kísérletek alapján Szabadka térségében a következő fajták termesztését ajánljuk:

Simonida, Rapsodija és Zvezdana az újvidéki Intézet fajtái, amelyeket jó minőség és magas hozamok jellemeznek. A Nikol, 
Ferija, Solehio és Ingenio külföldi fajták, amelyek ugyancsak jó minőséggel és magas hozamokkal kecsegtetnek, míg a Sirtaki, az 
Apache és a NS 40S szemtermése gyengébb minőségű viszont magas hozamok elérésére képes.

A trágyázásról, a gabonafélék növényvédelméről az olvasók részletesebben is tájékozódhatnak majd a Közlöny januári és márciusi 
számában, a kísérletek eredményeit pedig megtekinthetik a www.pss-subotica.rs internetes honlapon.

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
Találkozik a kismalac a bátor nyuszikával.
- Szia, bátor nyuszika! Te tényleg nem félsz a rókától?
- Tényleg.
- Veled tarthatok? Hallottam, hogy pont erre vadászik, és nagyon 
félek.
- Gyere.
- Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a róka a közelben. Biztos nem 
félsz?
- Biztos.
- Már látom is, ott vicsorog. Hogyhogy téged nem esz meg?
- Néhanapján viszek neki egy malacot.

***
Egy férfi mondja az asszisztensnek a fogorvosi rendelőben:
- Jó napot! Mindegy melyik fogorvos tud fogadni, csak nő legyen.
- Miért fontos ez magának? - kérdezi az asszisztens.
- Mert végre szeretném egy nőtől azt hallani, hogy nyissam ki a szá-
mat, ahelyett, hogy fogjam be.

***
Két horgász beszélget a kocsmában.
- Képzeld, tegnap csernobili harcsát vacsoráztunk.
- És? Finom volt?
- Igen, főleg a combja!

***

Paraszt bácsi feljön Pestre, és be akar menni a kaszinóba játszani, de 
nem engedik, mert nincsen nyakkendője. Ekkor odalép hozzá egy jól 
öltözött figura és így szól:
- Játszani akar? Jöjjön inkább velem, nálunk sokkal többet nyerhet!
A paraszt bácsi rááll a dologra. Bemennek egy pincébe, ahol már bent 
ül öt hamiskártyás.
- No, öreg! Mit játszunk? Pókert?
- Hát, azt én nem ismerem!
- Talán kanasztát?
- Hát, én olyat se tudok!
- Akkor valami vidékit? Talán snapszert?
- Én sajnos aztat se ismerem!
- Akkor mit tud játszani?
- Pimpőkét!
A hamiskártyások ugyan nem ismerik a játékot, de a kártya az kár-
tya, hát ráállnak. A paraszt bácsi kioszt mindenkinek egy-egy lapot, 
megteszik a téteket, majd felfordítja a lapját és bemondja: „pimpőke!”. 
Majd bezsebeli a nyereményt. Így megy ez még jó néhány körön át, 
mikor az egyik hamiskártyás kitalálta, hogy most majd ő mondja be, 
hogy pimpőke és visszanyerik a pénzüket. Le is adja a drótot a többiek-
nek, hogy triplázzák meg a téteket. Még a paraszt bácsi előtt gyorsan 
felcsapja a lapját, bemondja a pimpőkét, ám mikor a tétekhez nyúlna, 
a paraszt bácsi megfogja a kezét:
- Nono, fiam!
Felfordítja a lapját és közli:
- Royal pimpőke!

***

A matektanár sétálgat egy áruházban, és találkozik régi tanítványá-
val.
- Hát te fiam, mit csinálsz errefelé?
- Tudja, tanár úr, enyém ez az áruház meg a szemben lévő is.
- Ne viccelj velem! Háromszor buktattalak meg matematikából. Fogal-
mad sincs a számolásról, hogyan tudnál te egy áruházat üzemeltetni?
- Egyszerű ez tanár úr - feleli a volt diák. - Veszek valamit, mondjuk 
500 forintért, aztán eladom 1500-ért. Na, hát ez a 27% az én hasz-
nom.

HOROSZKÓP SZEPTEMBERRE
A SZŰZ hónapja

„Szűz a hópelyhek mintája, a levelek erezete. Szűz a homokdűnék vég nélkül 
ismétlődő, lágyan formált tarajos hullámvonala. Szűz a hangyaboly hallható 
tartományon túli neszezése, a méhek döngése, a kaptár sejtjeinek megnyugtató 
egyformasága. Szűz, ahogy a pók a hálóját szövi, ahogy a madár a fészkét rakja, 
s ahogy a nap melegében a szőlőszemekben gyűlik és sűrűsödik a cukor.” /Rákos 
Péter/

KOS: A hónap elején úgy érezheted, hogy majd szétvetik fejed a gondolatok, amelyek 
rendezetlenül cikáznak az agyadban. A hónap közepétől viszont már kicsit fellélegez-
hetsz, sokkal optimistább leszel. Használd ezt a hónapot terveid megvalósítására, 
ehhez most nagy energiákat tudsz mozgósítani. Foglalkozz többet elhanyagolt kap-
csolataiddal is.
BIKA: Fellélegezhetsz, hiszen sikeresnek érezheted magad. Egy titkos, nagy álmod va-
lóra válthatod. Erre akár áldomást is ihatsz barátaiddal. Tehát, abba kellene hagyni az 
önsajnáltatást, és meglátni végre az élet szép oldalát. A Vénusz most segíthet is ebben, 
mint ahogy abban is, hogy meglásd kedvesed és családtagjaid valódi igényeit. 
IKREK: Kitartó munkáddal most elérheted egy óhajtott célodat. Olyasmiben kerülhetsz 
végre nyerő pozícióba, amiben mindeddig vesztesnek érezted magad. Az élet friss 
erőként áramlik az ereidbe, főleg, ha szabadságra tudsz menni. Kirobbanó formában 
lehetsz. Nem ismersz lehetetlent, akár munkáról, akár kalandról, szerelemről van szó.
RÁK: E hónap elején ne tervezz túl sokat. Hajlamos lehetsz túlzott vágyak után sóvá-
rogni és nem látsz tisztán, ha erőlködsz, könnyen veszteség érhet. Ettől aztán letört 
lehetsz, de nyugalom, ez az időszak elmúlik, és újra belevetheted magad terveid 
megvalósításába. Kapcsolódj ki és próbálj nyugton maradni, használd az időszakot 
feltöltődésre.
OROSZLÁN: Élvezed, ha körülrajongnak, de néha már az lesz az érzésed, hogy a jóból 
is megárt a sok. Ha megpróbálod lazítani a kapcsolataid szálait, akkor meg azzal vádol-
hatnak, hogy hálátlan vagy. Mindez igen bonyolultnak tűnhet. Az ötödikei újhold után 
a boldogságod záloga csak a szerelem lehet. Amiből van bőven.
SZŰZ: Boldog és szép születésnapot! Itt a lehetőség, hogy tündökölj párod mellett. Ha 
harmonikusan éltek, akkor elképzelhető, hogy párod a tenyerén fog hordozni Téged.  
Érdemes most több olyan programot csinálni, amikor kettesben tölthetitek időtöket, 
garantáltan kiválóan fogjátok érezni magatokat, visszatérnek a régi romantikus idők.
MÉRLEG: Lazulnak egyes kötöttségeid, most már szabadabban szárnyalhatsz, ami lel-
kiállapotodnak is nagyon jót tesz. Vidámabb és kiegyensúlyozottabb leszel. Ne lepődj 
meg, ha váratlanul, szinte a semmiből, zseniális ötleteid lesznek, akár munkaügyek-
ben, akár a magánélet területén. Szervezz különleges programokat családoddal és 
barátaiddal.
SKORPIÓ: Váratlan események zavarhatják meg időnként a nyugalmadat. Ez nagy-
részt annak köszönhető, hogy nagyobb önállóságot és szabadságot szeretnél magad-
nak, de a ragaszkodásod miatt nem mersz lépni. Így aztán az élet teremti meg a váltás 
lehetőségét. A mozgás különösen jó neked mostanság, Ha van kedved, sportolhatsz is 
valamit.
NYILAS: Ettől a hónaptól ne várj egetverő dolgokat. Minden egy kicsit csendesebb 
és nyugalmasabb, noha érzed, hogy valami van a levegőben. Most kell megragadnia 
az alkalmat, hogy előrelépj, vagy saját üzletet építs, hiszen a csillagok hosszú távú 
sikerekkel biztatnak e téren. Készíts terveket a közeljövőre, de ne add fel még nagy 
álmaidat sem!
BAK: Kedvesed úgy képes elfogadni a te túláradó érzéseidet, hogy nem él vissza azok-
kal, és mindig tartogat magának titkokat, melyekkel neked örömöt okoznak. Lecsende-
sül benned az a megpróbáltatás, amely lázadásából, vagy a változás mindenáron való 
elkerüléséből eredt. A karrieredben is zökkenőmentesen alakulnak a dolgaid.
VÍZÖNTŐ: A nyár mindig is a szerencsésebb időszak volt neked, de ez most duplán, 
sőt triplán is igaz lehet. Sokat tehetsz viszont azért, hogy a kommunikációd erősítsd, 
hogy minél jobb képet fess önmagadról a többiek szemében. Rugalmas hozzáállással 
és kellő önbizalommal még a negatív hatásokat is saját javadra fordíthatod.
HALAK: Bármennyire is fáradtnak érzed magad, kárpótol az, hogy a munkahelyeden 
sok elismerés vár. Amit túlmunkában beleadtál, azt valamilyen formában hamarosan 
visszakapod. Elismerések előléptetés, esetleg pénz formájában - a hála semmiképpen 
nem marad el. Elégedett vagy, hiszen kedveseddel sok új élményekkel gazdagodtatok.

Braun Mária


