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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

Farsang után böjt
A vízkereszttõl a hamvazószerdáig tartó farsang bálok, lakomák
és összejövetelek idõszaka. A farsang farka elmúltával beköszöntött
már a negyvennapos nagyböjt, vigasztalásul tekintsünk vissza két vidám megyei eseményre, amikor még bõséggel találkozhattunk.

FÁNKKARNEVÁL
Közel százötven-féle finomságtól roskadoztak az asztalok a
Zalaapátiban megrendezett nemzetközi fánkkarneválon.
A versengõ tizenöt csapat
tagjai a hagyományos szalagos
fánk mellett a legkülönfélébb formájú és ízesítésû fánkokat kínáltak, alaposan feladva a leckét a háromtagú (Tolvaj Márta, a KISOSZ

tiszteletbeli elnöke, Barcza Zoltán
mesterszakács, Somogyi Zoltán
Max gasztroblogger) zsûrinek.
A kóstolást követõen hagyományos és különleges fánk kategóriájában hirdettek végeredményt. Megosztott elsõ helyezéssel jutalmazták a gyenesdiási valamint a cserszegtomaji nyugdíjasklub ügyes kezû tagjait. A harmadik helyet a várvölgyi asszonyok érdemelték ki a hagyományos kategóriában. A csokornyak-

kendõt formázó ízletes fánkjukért elsõ helyezést kapott a
zalaapáti óvodai szülõi munkaközösség csapata a különleges kategóriában. A Rezi Alkotókör banános fánkja második helyezést hozott, a nemesrádói asszonyok
sajttal, sonkával töltött burgonyafánkja a harmadik helyen
végzett.
A zsûri több különdíjat is kiosztott. Szentpéterúri Fakanálforgatók farsangi maszkokat készítettek fánkokból, ezért övék lett a
legötletesebb stand, a bókaházi
Bokréta Hagyományõrzõké pedig
a legszínesebb, mivel õk állították
ki a legtöbb kézimunkát.

BÖLLÉRFESZTIVÁL
A Murakeresztúri Egyházközség
és az IKSZT idén második alkalommal rendezte meg a böllér- és pálinkafesztivált a murakeresztúri és
fityeházi önkormányzatok közremûködésével február közepén.
A szervezõk célja az volt, hogy a
városi embereknek megmutassák
a disznóvágás hagyományát, a vidéken élõk figyelmét pedig ráirányítsák a háztáji állattartás elõnyeire. A fesztivál rengeteg látogatót
vonzott, a versengõ csapatok igazán kitettek magukért a Mura
menti malacságok elnevezéshez
hûen. E szándékukat hét disznó
bánta, amiket a helyszínen vágtak
le illetve dolgoztak fel. A csapatok
folyamatosan sütöttek, fõztek, miközben disznóölési káposztát, véres, májas hurkát, kolbászt, rántott
húst, pecsenyét és tepertõt kínáltak az érdeklõdõknek. Mindezt házi készítésû kenyérrel, savanyúsággal és süteménnyel. Mindenki
jóizûen falatozott, miközben a
színpadon egymást követték a fellépõ együttesek.

CSATLAKOZÁS A DUNA RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSI KLASZTERHEZ

Elfogadta költségvetését a megyei önkormányzat
Elfogadta legutóbbi ülésén az idei évi költségvetését a Zala Me- piaci elvárásoknak. A közös célok
gyei Közgyûlés, 11 igen és 4 tartózkodás mellett. A büdzsé fõösz- eléréséhez a szakképzési rendszerek összehangolásán keresztül
szege 425 millió forint.
vezet az út. A kezdeményezés illeszkedik a kormány által meghirA vitában Zakó László, a Jobbik nyabb gazdasági célú felhasználá- detett „2015 – a külhoni magyar
frakcióvezetõje jelezte: pártja sát. Döntés született arról is, szakképzés éve” programhoz,
nem fogadhatja el a költségve- hogy a megyei önkormányzat melynek megvalósítására jelentõs
tést, mert az a tavalyinál kisebb tagként kíván csatlakozni a ma- forrásokat különítettek el.
összegû és ez jelzi a megyei ön- gyarországi és határon túli maElfogadásra került a megyei
kormányzati feladatrendszer ki- gyar szakképzõ intézményeket és önkormányzat tulajdonában álló
üresedését. Fodor Márk (Fi- szervezeteket magában foglaló Zala Megyei Területfejlesztési
desz–KDNP) viszont azzal érvelt, Duna
Régió
Szakképzési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
hogy ma a területfejlesztés koor- Klaszterhez. Ennek létrehozásával Kft. 2015. évi üzleti terve. A közdinációja a legfontosabb feladata az alapítók azt kívánják elérni, gyûlés tagjai tájékoztatást kaptak
a megyei közgyûlésnek, vagyis hogy a térség magyar nyelvû még az önkormányzat 2014-ben
segíteni kell a rendelkezésre álló szakoktatási rendszereibõl kikerü- végzett területfejlesztési és terüpályázati források minél hatéko- lõ fiatalok tudása megfeleljen a letrendezési tevékenységérõl.
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E-MOBILITÁS ELEKTROMOS JÁRMÛVEKKEL

Energia két keréken
ár napos a hír, hogy az Apple cég naperõmûvet és elektromos autót építene. Az iPhone gyártója 848 millió dollárt
szánna a projektre. A megújuló energiák hasznosításában,
elektromos jármûvek üzembe helyezésében hazánk is szorgalmasan kiveszi a részét, példa erre a végéhez közeledõ Energia két keréken – mobilitás témaút kialakítása Zala megyében címû projekt.

P

Az európai uniós csatlakozással
országunk számos közösségi direktívának való megfelelése vált
szükségszerûvé, melyek egyik sarkalatos pontja a megújuló energiaforrásokból elõállított energia
támogatása. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK
irányelvében foglaltak alapján Magyarország területén a megújuló
energiaforrásokból
elõállított
energiának a közlekedés valamennyi formájában felhasznált
részaránya a közlekedési célra felhasznált végsõ energiafogyasztás
legalább 10 százaléka, amely részarányt 2020-tól kell teljesíteni. A
szektoron belül két jelentõs trend
figyelhetõ meg, egyrészt a globális piacot jobban jellemzõ bio
üzemanyagok, illetve a bio üzemanyag részaránnyal rendelkezõ
fosszilis üzemanyagok, másrészt

 Idõszakos, rendkívüli közgyûlésen döntöttek a Zalavíz
Zrt. részvényesei a társaság
Alapszabályának módosításáról, a Sárvár Pannon-Víz Kft.
végelszámolásáról és a
szennyvízátemelõk tisztítási és
karbantartási munkáinak ellátására kötendõ vállalkozási
szerzõdés aláírásáról.
A zrt. közgyûlése megtárgyalta
és elfogadta az Alapszabály módosítását. Ennek részeként viszszahívták a társaság igazgatóságának és felügyelõbizottságának
tagjait, akik helyére új tisztségviselõket választottak. Igazgatósági
tag Arnhoffer András, Zsuppányi
Gábor, Kováts István, Ruisz Cecília, Gaál Jánosné, Gerócsné Kocsis Éva, Sebestyén Gyula lett.
Felügyelõbizottsági tag Havasi
Zoltán, Lang József, Tombi Lajos,
Kutfej Attila lett.
A felügyelõbizottság a Zalavíz
Zrt. szakszervezeti titkárával valamint üzemi tanácsának elnökével egészül ki. A két testület a
közgyûlést követõen megtartotta
alakuló ülését, melyen az igazgatóság elnökének Arnhoffer Andrást, a felügyelõbizottság elnökének pedig Havasi Zoltánt választották meg.
2014. december 31-ével a
Cégbíróság bejegyezte az Aquazala Kft. beolvadását a Zalavíz

az elektromos hajtással vagy
elektromos rásegítéssel rendelkezõ közlekedési eszközök.
Utóbbi szegmens esetében a
nagy autógyártók fejlesztésein kívül egyre több olyan kisebb közlekedési eszköz (kerékpár, motorkerékpár) gyártó, fejlesztõ jelenik
meg, mely termékei könnyû használhatóság, praktikusság és egyre
inkább elérhetõ árak miatt helyettesíthetik a hagyományos közlekedési eszközöket. Az elektromos
üzemû közlekedési jármûvek elterjedéséhez kapcsolódóan fontos
szempont, hogy az egyre dráguló
benzinárak mellett kézenfekvõ és

hosszú távon alacsony költségráfordítással fenntartható megoldást jelentenek, így a környezetbarát jelleg járulékos nyereségnek
tekinthetõ.
Összességében elmondhatjuk,
hogy az elektromos hajtású eszközök elfogadottsága és használhatósága a kerékpárokkal, motorkerékpárokkal elsõ szinten jobban
népszerûsíthetõ, amit második
szinten követhet a magasabb beruházási igényt támasztó személygépjármûvek elterjedése.
A projekt célja egy bottom-up
stratégián alapuló mintaprojekt
megvalósítása az „E-mobilitás”
népszerûsítése érdekében. Az
elektromos kerékpárok, akár motorok elterjedésének egyik akadálya, hogy korlátozott a kipróbálhatóságuk, és emiatt velük kapcsolatban kevés tapasztalattal rendelkeznek az emberek. A stratégia

AKTUÁLIS

alapja, hogy egy turisztikai témaútba építve elektromoskerékpárkölcsönzési promóciós hálózatot
építünk ki, mely keretében a térségbe látogatott turisták az elektromos kerékpár újdonságtartalmát élvezve látogathatják meg a
témaút nevezetességeit.
Cél továbbá egy alap infrastruktúra kialakításán túl, a szokványos kerékpár beszerzése után,
a projektben résztvevõ partnerek
közös igényei alapján, egy nemzetközi innovációs találkozó segítségével olyan elektromos kerékpárt építsünk meg, mely mindannyiunk elvárásának megfelel
(rögös utakon és rossz terepviszonyok, szintkülönbségek melletti
alkalmazhatóság, hosszú élettartamú akkumulátor, kényelmi
szempontok, menettáv stb.).
A projekt célja az EU-s direktívának való megfelelés biztosításán túl olyan turisztikai „E-mobilitás” zöld témaút kialakítása, amely
megfelelõ programot biztosít egy
egész család számára. A projekt
eredményeként hosszú távon javul a környezet állapota, csökken
a fosszilis energiahordozóktól való
függõség, csökken a levegõszenynyezés mértéke.

RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL
ÚJ TISZTSÉGVISELÕK AZ IGAZGATÓSÁGBAN ÉS A FELÜGYELÕBIZOTTSÁGBAN
gyûlés az alapszabály szerint felhatalmazta Nagy András vezérigazgató urat a szennyvízátemelõk tisztítási és karbantartási
munkáinak ellátására kötendõ
szerzõdés aláírására. A szennyvízátemelõk száma 2008-tól közel négyszeresére emelkedett,
ebbõl adódóan az üzembiztonságot szem elõtt tartva nyílt közbeszerzési pályáztatás keretében,
külsõ partnerrel együttmûködve
látja el társaságunk a karbantartási és felújítási munkálatokat.
Zrt.-be, mely beolvadás az
Aquazala leányvállalatával, a Sárvár Pannon-Víz Kft.-vel együtt történt meg. Utóbbi alaptevékenysége kiterjed a Zalavíz Zrt. által is ellátott, nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz szállítására, valamint csatornatisztítási
és a hálózaton elõforduló dugulás
elhárítására. A párhuzamos tevékenységek felszámolása érdekében indokolttá vált a kft. jogutód
nélküli megszüntetése.
Harmadik napirendi pontként,
az elõterjesztések alapján a köz-

Érdeklõdni:
06-20/490-3009

Bõrtáskák és egyéb író- és irodaszerek
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PARTNERI EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL

Gyenesdiás még több sikert szeretne
„Gyenesdiás, a Nyugat-Balaton térségének egyik legvonzóbb nagyközsége a térség és a helyi közösség érdekeit szolgálva kívánja megõrizni és valódi erényekre fókuszáltan próbálja fejleszteni becses, égi
hagyatékként megörökölt kincseit. Óvni és tökéletesíteni az összes
természeti értékét, a minden szépet és jót nyújtó Balatont, a kedvezõ
fekvésének köszönhetõ remek klímáját, a tanúhegyekkel szegélyezett
vadregényes tájakat, a kirándulásokra csábító gyalog- és kerékpáros
útjait, a Diási Játék- és Gyenesi Lidóstrandját, és mindazt, amelyek gazdagítják az itt élõket és remek kikapcsolódást kínálnak az ide érkezõ
turistáknak."

Az önkormányzati képviselõtestület küldetését faggató kérdésre válaszolt ekképpen Gál Lajos
polgármester, aki a választópolgárok jóvoltából – egyedüli indulóként – immár a harmadik önkormányzati ciklust kezdhette meg.
Szerinte a település sikerének záloga a civil, az önkormányzati és a
vállalkozói szféra partneri kapcsolatában rejlik. Mi a lényege a közös
gondolkodásnak? – érdeklõdtünk
elöljáróban.
– A korrekt partneri együttmûködés. Tavaly 70 millió forintért önerõs fejlesztések révén sikerült modernizálni a községet. A kooperáció
és a sikeres pályázatok mindezeket
csupán kiegészítették. A jövõben az
együttgondolkodás jegyében drukkolunk, hogy a szomszédos városokban komoly munkahelyek, centrális szektorok szülessenek, a KeletZalai Gyenesdiás pedig a maga
módján és helyzetében, mindenben segíteni szeretné a térségi
együttmûködést, és kapcsolódik a
közös fejlesztési akarathoz. A biztonságos és hosszútávra szóló fejlõdés irányát, a tervezhetõ jövõkép
tendenciáját az erõs bástyának tekinthetõ Gyenesdiás a környék

partnertelepüléseivel közösen tudja csak meghatározni.
A pályázati elképzeléseket, az
ágazati projekteket az országos, a
régiós, a balatoni és a megyei
struktúrákhoz igazítottan, helyesen
pozicionálva vihetjük csak sikerre.

venni és rugalmas ügyintézéssel
segíteni, ha szükséges hivatali
munkatársak bevonásával is, hiszen
a településen teremtõdik érték ez
által. A közel 4000 fõs nagyközség,
Zala megyében a nyolcadik legnagyobb létszámú és népsûrûségû
település ettõl az évtõl már Közös
Önkormányzati Hivatallal mûködik
Vállus kisközséggel, akiknek a jövõben partneri együttmûködést és
korrekt, rugalmas hivatali ügyintézést ígérek.
– Milyen lesz Gyenesdiás idei
költségvetése?
– Átlátható, korrekt, megfontolt
költségvetés kerül a testület elé.
Viszonylag szerencsésen, több mint
40 millió forintos pénzmaradvány-

Erre tekintettel határoztunk arról,
hogy a hivatalon belül létrehozzuk
a pályázati és településfejlesztési
kabinetet. Kötelességünk a jórészt
turisztikai és munkahelyteremtõ
szolgáltatási igényeket figyelembe

nyal fordultunk bele az idei gazdasági évbe. A rossz nyár ellenére az
adóbevételeink az elmúlt évben közel 15 százalékkal növekedtek. A
testület úgy foglalt állást: a további
értékteremtésre tekintettel nem

csökkenti a civil-, az egyéb közösségi és a sporttámogatásokat, a kultúra, a környezetvédelem, és az
idegenforgalom fejlesztését célzó
összegeket. Az utakra, járdákra és a
csapadékvíz-elvezetõ rendszerek
korszerûsítésére, az energiahatékonyság növelésére is sikerült tartalékolni. A tartalékalap nem túl
nagy, de óvatosan terveztük az
adóbevételeinket; a strandi bevételeket ismét körültekintõen, minimális belépõjegyár-emeléssel kalkuláltuk.
– Mik az idei legfontosabb feladatok?
– A konszolidált, békés, nyugodt
fejlõdés útján elindult Gyenesdiás
nemcsak családbarát, befektetõbarát, hanem vállalkozóbarát nagyközség is egyben. A helyi vállalkozások száma félezer fölötti és a munkanélküliségi ráta még mindig csak
negyede a megyei átlagnak. Minden tiszteletet és segítséget igyekszünk megadni a jelentõs adófizetõ
vállalkozóinknak, befektetõinknek
és projektjeinket segítõknek, akik
településünk adófizetõiként, munkahelyteremtõiként nagyon sokat
tesznek a mindennapokban. A település ázsiójának növelése az egyik
leglényegesebb. Várjuk a konszolidációs pályázat megjelenését. Hitel
nélkül gazdálkodó önkormányzatként államtitkári ígérettel bírunk
egy 112 millió forintnyi kiírás biztosításáról. Az összeggel jól sáfárkodnánk. A napi 650 adagot fõzõ étkezde helyszûkében van, a bõvítés
elengedhetetlen, de ugyanígy az
orvosi és gyermekorvosi rendelõ
fejlesztése is esedékessé vált, a kibõvült praxis miatt.

A 42 km úthálózattal rendelkezõ településen természetesen elengedhetetlen az utak, járdák építése is. Zászlós programként tekintünk a 420 fõs iskolához kapcsolt
újabb tanterem bõvítésére, a tornaterem kialakítására. Egy MLSZ
pályázat nyerteseként mûfüves
pályát építünk most tavasszal,
amit a felnõtt sportbarátokon kívül az iskolások, de még az ovisok
is használhatnak. Fontos feladat a
települési közvilágítási energiahatékonyság és a közintézmények
szigetelésének kialakítása is, de a
halfogyasztás és a halgasztrokultúra, a helyiterméklánc népszerûsítése sem marad el a helyi piacunkon. Szeretnénk kiépíteni egy
komplex köztérfigyelõ kamerarendszert. A közbiztonság megszilárdításának szándékával új prevenciós irodához és nagyobb forráshoz jut a helyi polgárõrség.
Nem mondunk le a nagyhírû, sikeres fesztiváljaink, programjaink
megrendezésérõl. Idén több meglepetéssel is elõrukkolunk majd.
– Mivel készítik elõ a szezon sikerét?
– Egy tartalmas programcsomagot kínálva támogatjuk a Hotel
Katalin, a Természet Háza Látogatóközpont, a Darnay-pince komoly, egységes arculatú marketing megjelenését. A Diási Játék-

strandot tavaly újra a Balaton régió egyik legjobb strandjának ítélték meg a fürdõzõk. Ez az elismerés további attrakciófejlesztésekre
ösztönöz. Az ugyancsak népszerû
lídó strandon új kapuzat tervei készülnek. A vendégek választhatnak
a Balaton-parti élmény és természetközeliség között. A Keszthelyihegység látnivalóit, a kilátóit új
elemekkel bõvítve, kirándulóprogramokkal gazdagítva kívánjuk
helyzetbe hozni. Komoly ökoturisztikai programot tervezve a
balatoni bringakörúthoz szeretnénk csatolni a hegyek nyújtotta
élményelemeket.
A Yacht Egylet és az iskola közös
34 millió forintos projektje a vitorlásoktatás jövõbeni iskolai népszerûsítése terén, az utánpótlás-nevelésben hozhat újdonságot, hisz hajóbeszerzésekre és infrastruktúrafejlesztésekre is sor kerül a vízparton, hogy hatékonyan el lehessen
indítani gyerekeink oktatását, vízitáborok szervezését és a vendégek
kiszolgálását. Odafigyelünk a partvédõ mûvek állapotára, és fontosnak érezzük a strandföveny felületi
feltöltését, a közvetlen parti sáv újrafüvezését. A gyermek képviselõtestület ötleteit, javaslatait idén is,
nem csupán meghallgatjuk, de ha
lehet, meg is valósítjuk.
Nemes Norbert
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„ÉPÍTSÜK TOVÁBB EGYÜTT KÖZSÉGÜNKET”

Kemendollár reményteljes jövõje érdekében
Kemendollár új polgármestere a civil összefogásra kíván továbbra
is hangsúlyt fektetni a település fejlõdése, gyarapodása érdekében.
Németh László úgy látja, egy kistelepülés lehetõségei ugyan korlátozottak mérete, gazdasági súlya és költségvetési helyzete miatt, az
összefogás, összetartás erejével azonban sok mindent meg lehet oldani Kemendolláron is, ezáltal értéket, jövõképet teremteni az itt élõk
számára.

– Okleveles építõmérnök vagyok, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem 2002-ben. Ettõl az öt évtõl
eltekintve Kemendolláron éltem
és élek most is családommal. Az
egyetem után egy zalaegerszegi
tervezõirodában helyezkedtem el,
ahol jelenleg ügyvezetõként, vezetõ felelõs tervezõként dolgozok
– kezdte a bemutatkozást Németh
László. – 2004 óta vagyok az önkéntes tûzoltó egyesület elnöke,
így már több mint tíz éve szorosabb kapcsolat fûz Koronczi László
volt polgármesterhez, hiszen civil
szervezet vezetõjeként nyilván
rengeteg dologban kellett együttmûködnünk. Miután õ nem indult,
jelöltettem magamat a polgármesteri posztra. A váltás teljes
egyetértéssel történt, a kapott bizalmat pedig igyekszem megszolgálni a választóknak. Úgy érzem,
van bennem elég erõ és felelõsségtudat, hogy a vállalt feladatot
jól végezzem el.

épületei rendben vannak, nyilvánvalóan ezek folyamatos fenntartást
igényelnek. Az önkormányzati kötelezõ feladatellátás biztosítása
mellett szeretnénk elõbbre lépni
településünk kulturális és történeti
értékeinek feltárásában és megismertetésében.
Egyik ilyen értékünk, örökségünk a kemendi vár, amit 1370-ben
említettek elõször oklevelekben
Castrum Kemend néven. Az 1664ben Bécs felé vonuló hatalmas török sereg felégette, súlyosan megrongálta. Végsõ pusztulása az
1700-as évek elején következett
be, amikor császári parancsra felrobbantották falait. Eléggé elhanyagolt az az állami terület, ahol
egykor elhelyezkedett. Szeretnénk
rendbe tenni, egy pihenõhelyet
alakítanánk ki a végvárról szóló ismertetõ táblával. Fontos építészeti
emlékünk a Kemendi-hegyen a település fölé magasodó kápolna is,
amit az elõzõ önkormányzati ciklusban újítottak fel. Turisztikai elgon-

– Milyen tapasztalatokat hozott az eltelt közel fél év?
– Nagy lendülettel kezdtünk bele a munkába. Egy személy kivételével új tagok kerültek be a képviselõ-testületbe, ha lehet mondani,
megfiatalodott a testület, mert generációváltás történt. Nagyon sok
tervünk van, melyek megvalósításához azt gondoljuk lesz támogatottságunk és erõnk is. A 2015-ös
év nehézkesen indult, egyelõre várakozó álláspontra helyezkedtünk,
hiszen új uniós idõszak is vette kezdetét. Az elõzetes hírek szerint az
új pályázati kiírásokról az év közepéig nem várható információ.
– Milyen célkitûzéseket határoztak meg?
– Elöljáróban el kell mondanom,
hogy a község irányításán dolgozó
korábbi polgármesterek a falu érdekeit mindenek fölé rendelve
rendkívül tartalmas és lelkiismeretes munkát végeztek. Az önkormányzati vagyonnal felelõsen gazdálkodtak, a település közterületei,

dolásból szeretnénk mindkét helyet elérhetõvé, látogathatóvá tenni, melyben szerepet kap a helyi
identitás erõsítésének szándéka.
Természetesen hasonlóan vélekedünk a Szabadság utcában található
ollári kápolnáról is.
A nyári hónapokban sokan kerékpároznak errefelé, és kérdezik,
hogyan juthatnak fel a kápolnához.
Zalaegerszegtõl Zalaszentivánig tulajdonképpen már el lehet jutni két
keréken, Alibánfán és Kemendolláron egyelõre csak nyomvonalkijelölésben létezik a Zala-völgyi kerékpárút ezen szakasza. Remé-

A Zalai Napló
legközelebbi száma

március 24-én
jelenik meg.

Németh László
nyünk mi más lehet, minthogy fizikálisan is kiépülhessen ebben az ötéves önkormányzati ciklusban.
– Utak, járdák felújításában
gondolkodnak-e?
– Ahogy említettem már, a közterületek, utak, járdák karbantartása mindig ad munkát egy önkormányzat számára. Ez persze nem
egy, hanem sokéves feladat. Úgy
látjuk, ehhez pénzügyi támogatást
nem kérhetünk, mindenesetre a
felújítandó járdaszakaszokat felmérjük, és lehetõségeinkhez mérten igyekszünk majd orvosolni ezt
a problémát. A járdák mellett felújítást igényelnek a vízelvezetõ árkok is, erre is megoldást kell találnunk. Környezetvédelmi szempontból szívügyemnek tekintem,
hogy szemléletváltást érjünk el a
kerti hulladékok kezelésében. A
képviselõ-testülettel egyetértésben az égetés helyett komposztálásra buzdítanánk a lakosságot. Ennek érdekében egy önkormányzati területen központi komposztálót létesítenénk, ahol összegyûjtenénk és feldolgoznánk a kerti hulladékot.
– Kemendollár méltán lehet
büszke civil közösségeire…
– Településünk abban a nagyon
kiváltságos helyzetben van, hogy a
közösségi élet, a közösségi összefogás rendkívül erõs, amit már gyerekként is volt szerencsém megélni. Nálunk ennek hagyománya van,
ezért egyik legfontosabb feladatunk az, hogy megõrizzük a jövõ
nemzedéke számára. Kemendolláron a civil szervezetek tagjainak
létszáma 140-150 fõ között mozog.
Ez a lakosságnak közel harminc százaléka; azt hiszem ezen nincs is mit
megmagyarázni. Két éve újraalakult a sportegyesület csupa helyi fiatalból, lelkesedésük nagyon figyelemre méltó. Civil szervezeteink
számát a közelmúltban létrejött
Együtt Kemendollárért Egyesület is
bõvíti. Céljuk, hogy minden olyan
feladatból, lehetõségbõl, mely településünk jelenét, jövõjét szolgálja,

kivegyék részüket, többek között
civil szervezetként elérhetõ pályázati támogatások elnyerésével.
Büszkék lehetünk arra, hogy a
nagy hagyománnyal bíró rendezvényeink generációkon átívelõen
igazi közösségi élményt nyújtanak
egész évben. A téli idõszakban is
egymást követik a már megszokott programok. Beszéltem a település kulturális és történeti értékei megismerésének fontosságáról. A helyi identitás megerõsítését szolgálta két közelmúltbeli
rendezvény, melyen Vikár Tibor tanár tartott elõadást Kemendollár
történelmébõl. Szeretnénk hagyományt teremteni egy sportnapnak, melyen labdarúgótornát rendeznénk. Felmerült az igény egy
családi nap megtartására is, ezt is
kigondoljuk majd.
Nagyon sok tervünk van a jövõre vonatkozóan, de szinte biztos az,
hogy mindent önerõbõl nem tudunk megvalósítani. Ezért hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy segítséget kérjek minden civil szervezettõl, és azoktól is, akik nem tagjai
szervezetnek, de aktívan részt vettek eddig is a közösségi életben, a
társadalmi szerepvállalásban. Biztos
vagyok benne, hogy valamilyen
módon mindenki hozzá tud járulni
a település reményteljes jövõjének
formálásához. Szeretném az iménti
segítségkérést úgy is megfogalmazni: építsük tovább együtt községünket! – hangsúlyozta végül Németh László.
Antal Lívia
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A SHARDA CROPCHEM LTD. NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁI

Gazdaságos
és
jó
megoldásokat
kínál
Elõnyben a tájegységi termék
Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., a Göcsej-Hegyhát LEADER
Egyesület valamint a Népi Mesterségek
Mûhelye Egyesület támogatást nyert a LEADER
Térségek közötti együttmûködés jogcím keretében megvalósuló „Értékõrzõ hálózat – Térségi Tipikus Termékcsaládok fejlesztése, a kistérségi
egyedi értékek revitalizálása érdekében” címû
projektjéhez.

A

A projekt keretében hívjuk fel a figyelmet a tájegységi termékek fogyasztásának fontosságára és
elõnyeire. A helyi termék fogalma viszonylagos, hiszen értelmezhetõ egy településen belül, tágabb
térségben vagy tájegységben. Projektünk egyik
célkitûzése a tájegységek, úgymint az Õrség és Göcsej jellegzetes termékei iránti kereslet növelése, a
helyi ízek és termékek népszerûsítése, valamint a
termelõk támogatása.
A helyi termék definíciójának megközelítése két
irányból lehetséges. Egyrészrõl a termék helyhez
kötöttségét és tájjellegét hangsúlyozva helyi terméknek tekintjük a helyben megtermelt vagy öszszegyûjtött alapanyagokból, helyben kialakult eljárások alkalmazásával, többnyire kisüzemi keretek
között elõállított, esetleg csomagolásukban is helyi anyagokat felhasználó termékeket. Másrészrõl a
helyi munkaerõvel a helyi lakossági igényeket kielégítõ termékek sorolhatók ebbe a körbe. Mindkét értelmezésben a globalizációval szemben a helyi termelés és értékesítés felértékelõdése jelenik
meg.
A helyi termékek vásárlásának egyik legnagyobb
elõnye, hogy helyi megélhetést tesz lehetõvé, hiszen a kistermelõk áruit részesítjük elõnyben az importtal szemben, a jövedelmeket pedig helyben
tartjuk. Ily módon azáltal, hogy figyelünk, mit ve-

szünk le a boltok polcairól, hatásunk lehet a hazai
termelõk megmaradására és a helyi gazdasági helyzetre is.
Másik elõnyös tulajdonság a kis távolság a termelõ és a fogyasztó között. Minél távolabbról érkezik egy termék, annál több járulékos költség rakódik rá, és amíg eljut rendeltetési helyére, környezetszennyezést is okoz. A több száz vagy több ezer
kilométerrõl érkezõ áru egyedi, speciális csomagolást és termékkezelést igényel, élelmiszer-ipari termékeknél gondoskodni kell a minõségmegõrzésrõl.
Ez mind jelentõs költségnövelõ és környezetterhelõ tétel. A szállítás során az áru elkerülhetetlenül
sérül, minõsége romlik, s mire a végsõ fogyasztóhoz ér, bizonyos veszteséggel mindig számolni kell.
Ez természetesen mind beépül a fogyasztói árba,
hiszen sem a gyártó, sem a szállítmányozó, sem a
kereskedõ nem dolgozik ráfizetéssel. Ezzel szemben ha hazai, ezen belül is helyi terméket vásárolunk, azt nem feltétlen szükséges ellátni csomagolással, és jó esetben szállítási költségtõl mentesen
szerezhetjük be.
A térségi termék eredete ismert, beltartalma
megbízhatóbb a nagyüzemben termelt élelmiszerekénél, általában tartósítószer- és adalékanyagmentesen készülnek.
A fogyasztók friss, egészséges, biztonságos élelmiszerhez jutnak, sokszor a bolti áraknál kedvezõbben. Tudják, mely gazdálkodótól és gazdaságból
származik az asztalukra kerülõ étel, valamint – egy
közösség részeként – közvetlenül támogatnak egy
helyi gazdálkodót.
A helyi termékek hozzáférhetõsége részben a
korlátozott mennyiség miatt nehézkes, ezért fontos
olyan értékesítési csatornák kialakítása, amelyen keresztül egy átlagos fogyasztó is könnyen megvásárolhatja a minõségi, helyi, termelõi termékeket.

KESZTHELYI KISTÉRSÉG

Egészségfejlesztés
A Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési Irodájának (EFI) bevonásával tavalyelõtt december 18-án startolt az „Egészségfejlesztési programok megvalósítása a keszthelyi kistérségben” elnevezésû pályázati projekt, amelynek méltó lezárására gyûltünk össze – kezdte köszöntõjét február derekán dr. Kvarda Attila kórházi fõigazgató, aki a
díszvendégek között köszöntötte a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Államtitkárság képviseletében jelenlévõ, zalai származású Szûcs
Gabriella, fejlesztési tanácsadót és dr. Divinyi Tamás tiszti fõorvost.

Az egészségfejlesztésre koccintottak.
Dr. Kvarda Attila köszönetét és
gratulációját tolmácsolva elmondta: a népegészségügyi ciklusprogram harmadik, a prevencióval foglalkozó területét vitték sikerre. A
programokon résztvevõ több ezer
ember pozitív visszajelzésébõl is leszûrhetõ, hogy a partnerekkel közös projekt eredményesen zárult.
Örvendetes, hogy a kórház az
ÁNTSZ hatékony segítségével behatóbb képet kapott az ellátási területén élõk egészségi állapotáról,
így ki tudták jelölni a jövõ helyes
fejlesztési csapásirányait, a szakmai stratégia irányvonalát. A pályázat lezárult, de az iroda tevékenysége folytatódik, már csak azért is,

mert ígéret van további állami támogatás érkezésére. További szakmai profilbõvítésben gondolkodunk – jelentette ki.
Köszöntõjében Ruzsics Ferenc
polgármester a kórház sokrétû
szakmai tevékenységét dicsérve
emlékeztetett arra: a gyógyító intézmény a vészkorszakon túljutott,
kiemelkedõen tevékeny pályázati
munkát bonyolítva kezdett töretlen fejlõdésbe.
Hegedüs Mária, az EFI-vezetõje
vetítettképes elõadásban mutatta
be az elmúlt 18 hónap munkáját. A
szakember szólt a beutaló és
egyéb papírok nélkül bárki számára
ingyenesen elérhetõ szolgáltatá-

sok egyre bõvülõ körérõl. Jelezte:
a lakosság széles körének fizikai aktivitását és az egészséges életmódra való ösztönzését tartották a
legfontosabbnak. A biológiai, lelki,
mentális, érzelmi és szociális
egészség visszaszerzésére és megtartására nagy gondot fordítottak.
Mint mondta: az életmóddal, táplálkozással kapcsolatos szûréseken
állapotfelméréseken túl jutott idõ
dietetikus tanácsadásra, gerincprogramokra.
A gyógytornászok egyéni és
csoportos foglalkozásokat tartottak. Szerveztek egészségnapokat,
felvilágosító elõadásokat a droggal, dohányzással, alkohollal, szenvedélybetegségekkel kapcsolatban. A fiatalok számára két interaktív kiállítást is rendeztek a dohányzásról és a drogfogyasztás káros
hatásairól. Tartottak kineziológiai
elõadásokat és autogén tréningeket. Nagy hangsúlyt helyeztek a
lelki egészség visszaszerzésére, az
energiaegyensúly helyreállítására,
a testsúlycsökkentésre.
Dietetikus és szakács is közremûködött a sikeres fõzõtanfolyam
lebonyolításában. Nordic walking
elõadások és túrák, mozgássérültek számára is elérhetõ rehabilitációs sport- és egészségnapok, kerékpártúrák, sétaprogramok, tájékozódási túraversenyek is nagyon
népszerûek voltak. A helyi sportegyesületek bevonásával tartott
életmódszerû mozgáslehetõség
kiterjesztése (spinning, testépítés,
fittness,
triatlon,
thai-Chi,
streching, kung-Fu, chi-Kung) is
hamar közkedvelt lett.

A Sharda Cropchem Ltd. Magyarország legfiatalabb növényvédõszer-gyártó és -forgalmazó vállalata. A családi vállalkozásként mûködõ anyacéget 1987-ben alapították Indiában. Az azóta világcéggé
vált gazdasági társaság termék- és technológiai ajánlatát az Agrokem
Kft. alsópáhoki téli tanfolyamán mutatta be Szilvágyi Erzsébet, az
északnyugat-dunántúli régió területi képviselõje.

A Sharda Cropchem Ltd. a hazai
termelõk által is ismert hatóanyagokkal, úgynevezett generikumokkal foglalkozik az európai elõírások szerint. A termékek elnevezése
még szokatlan lehet, azonban a gazdáknak hatóanyagokban, és azok
megfelelõ alkalmazásában kell gondolkodniuk, mert sohasem a kereskedelmi név „dolgozik” a szántóföldeken, hívta fel a figyelmet.
Az õszi kalászosok gyomnövények elleni védekezésében gyakorta
dilemmát okoz, hogy mikor, tavaszszal vagy õsszel tegyék ezt a gazdák.
A szakember szerint az õszi gyomirtásra sokkal nagyobb hangsúlyt kell
fektetni. Az õszi búza technológiájában a vetés elõtt és után nagyon hatékony szer a Sharpen 330 EC az
egyszikû és egyes magról kelõ kétszikû gyomok ellen. A terület gyomflórájának ismeretében különbözõ
gyomirtó szerekkel kiegészítve javasolta az alkalmazását. A tavaszi
gyomirtásra pedig a Sharmon D 720
WSC szert ajánlotta, esetlegesen
kombinációs partnerként is. A rovarok, levéltetvek ellen a Deca 2,5 EC
vagy a Powerfull rovarölõ szerrel
lehet védekezni, Silico hatásfokozó
hozzáadásával.
A tavalyi sárgarozsda-járványból
okulva nagyon oda kell figyelni a
gombabetegségek elleni védekezésekre. Mindig a prevencióra alapozzunk, azaz, még a betegség kialakulása elõtt kell a permetezéseket el-

végezni, hangsúlyozta Szilvágyi Erzsébet.
A Sharda három terméket is
ajánl. A korai védekezésre a kontakt
hatású, olcsó Micro Special-t, késõbb a Tebusha 25 EW, vagy a Propi
25 EC felszívódó gombaölõ szereket önállóan, vagy a kettõt kombinációban. Tökéletes kijuttatás és fedés érdekében mindig a Silico
adjuváns anyaggal alkalmazzuk a
szereket.

A

SHARDA jelmondatának
megfelelõen

„Partnerünk sikere
a mi sikerünk is”
gazdaságos és
jó megoldásokat biztosít
termékeivel a gazdáknak.
A Sharda kukorica gyomirtási
technológiája is hatékony megoldásokat kínál. A talajfertõtlenítéshez
az Alligator rovarölõ szer alkalmazható. A magról kelõ egy- és kétszikû
gyomok ellen a Sharpen 330 EC
vagy a Successor T ajánlott prevagy korai posztemergens kezelésben. Az évelõ kétszikû gyomok
(acat) ellen a Sharmon D 720 WSC
gyomirtóval olcsó gyommentesítést
lehet végezni, természetesen a
megfelelõ fonológiai állapotban. A
Shardo 300 SC 7 leveles fejlettségig

használható, egy- és kétszikû gyomok ellen. A már kikelt és nagyobb
fejlettségû egyszikû gyomok ellen a
Nicosh 4 SC-t kell alkalmazni, de
mindig érdemes Effect hatásfokozó
adalékanyagot hozzáadni, fõleg száraz idõjárásban.
A Sharda különbözõ technológiai
csomagokat ajánl az elõbb említett
anyagokat illetõen, ezek egyike a
Kukorica Eco™, mellyel az egyszikû
és kétszikû gyomok egyaránt eredményesen irthatók.
A napraforgó-termesztés alapja, ahogy a szójáé is a sikeres
preemergens gyomirtás biztosítása,
hangsúlyozta a szakember. A Sharda
napraforgó technológiájában szintén a Sharpen 330 EC kombinációs
partnerként. Míg állományban az
egyszikû gyomok ellen a Quick 5 ECvel és Effect hatásfokozó hozzáadásával érdemes dolgozni. A betakarítás eredményessége érdekében a
Dessicash 20 L alkalmazandó állományszárításra, ugyancsak Effecttel kombinálva.
A Sharda repce technológiájában
õsszel és tavasszal egyaránt használható a Tebusha 25 EW a téli fagykár
csökkentésére, és egyéb betegségek ellen. A Quick 5 EC a búza árvakelést számolja fel, az Alligator rovarölõ szer a Deca 2,5 EC-vel vagy a
Powerfull-lal kombinálva a repcebogarakat pusztítja. Valamennyi említett szerhez érdemes Silico-t adni a
biológiai hatékonyság fokozásához.
A Sharda a Repce Bumm™ technológiai csomagot ajánlja ezekkel az
anyagokkal, kedvezõ áron.
A szója sikeres gyomirtásához a
Sharpen 330 EC, majd állományban
a kontakt hatású Benta 480 SL
gyomirtó szert javasolja, különösen
napraforgó árvakelés ellen.
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AZ AGROKEM KFT. TÉLI FELKÉSZÍTÕ TANFOLYAMA

A gombafertõzésekre idén is figyelni kell Elsõk a szója sikeres termesztésében
Szélsõségesen csapadékos év volt a 2014-es esztendõ, ami a me- tõzés nem volt, vélhetõen idén sem
zõgazdászok munkáját nagyban megnehezítette – mondja Gáspár Zol- lesz, a védekezésre azonban figyeltán, a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala Me- ni kell.
gyei Szervezetének elnökhelyettese, akit az elmúlt év értékelésére és
–Tanfolyamok?
az idei feladatok tájékoztatására kértünk.
– Decemberben is tartottunk,
melyek az év elején is folytatódnak
mind a 80 órás zöldkönyves alap– Elsõsorban a gombabetegsé- kén 800–1000 milliliter az éves csa- képzések, ennek megújításaként is
gek éve volt a 2014-es év, különö- padék, míg Dél-Zalában ennek indítunk 8 órás képzéseket, melyek
sen kiemelendõ a kalászosokban a majdnem duplája. Az ázott talajo- ötévente kötelezõek. A tanfolyasárgarozsda jelentõs elõretörése. kon csak hevederes kombájnnal le- mokat a növényvédõ kamara, a ZaHozzájárult ehhez a 2013/2014. év hetett aratni, ami plusz költséget la megyei növényvédelemi hatóenyhe tele, és e tekintetben enyhé- jelentett a gazdáknak. Emellett ko- sággal, valamint a Pannon Egyetem
nek mutatkozik egyelõre az idei tél moly fuzárium fertõzések keletkez- felnõtt továbbképzési intézetével
is, így január végén. Az elõrejelzés tek a kukoricában, ennek következ- közös szervezésben tartjuk.
szerint megjöhet még a hideg, nö- tében nem kis feladatot ad a toxi– Az agrárkamarával való
vényvédelmi szempontból az lenne nos tételek átvétele, elhelyezése. együttmûködés során növényvéaz ideális, ha tartósan mínusz 10–15 2014-ben ráadásul túltermelés volt delmi elõrejelzésben vesznek
fok körül alakulna a hõmérséklet. a kukoricából nemcsak nálunk, de részt.
Ha ez nem így történik, idén újból világviszonylatban is, és sajnos az
– 2014-ben indult az országos
szembe kell néznünk a kórokozók árakban is megmutatkozott, a je- együttmûködés, ami megyénként
és kártevõk jelentõs támadásával lentõs szárítási költségek még to- 3-4 körzetet ölel fel, Zalában
esetleg a sárgarozsdáéval is.
vább rontották a kukorica jövedel- Zalaszentgrót, Nagykanizsa, Lenti és
– Milyen állapotban vannak az mezõségét.
Zalaegerszeg térségét. Szakembeõszi vetések?
– Milyen tavaszi vetésû növé- reink alma, körte, meggy, kalászo– A csapadékos idõjárás megne- nyek jöhetnek szóba az õszi veté- sok, kukorica és repce kultúrákban
hezítette a repce elvetését, emiatt sek kiesése miatt?
végeznek megfigyeléseket a várhakevesebb lett a vetésterülete. Ahol
– Sok függ attól, milyenek lesz- tó növényvédelmi eseményekrõl és
csapóesõt kapott, ott a kelés na- nek a talajok. Minden bizonnyal nö- a megfelelõ védekezésrõl a megyégyon vontatott lett, ebbõl adódó- vekedni fog a tavaszi búza, a járó- ben. Ezeket heti rendszerességgel
san nagyon sok a gyenge állapotú búza valamint a szója vetésterülete. töltik fel a növényvédelmi portálra,
repce, amit tavasszal ki kell szánta- A 60 ezer forintos hektáronkénti amely minden gazda számára hozni. Összességében kevesebb repce- plusz támogatás miatt egyébiránt is záférhetõ.
termés várható uniós szinten is, várható a szója elõretörése Zalában.
Gáspár Zoltán elmondta, a terükérdés, hogy ez a felvásárlási árak
Az idei esztendõben, ha a nyá- letalapú támogatásokkal kapcsolatnövekedésében megmutatkozik-e. ron nem lesz nagymértékû aszály, ban még pontosan nem tudják, hoAz idõjárási problémák az õszi kalá- mindenképpen a gombafertõzések- gyan kell alkalmazniuk a növényvészosokat sem kímélték, mindez elõ- re kell odafigyelni, fõleg az elsõ fél- dõ szakembereket a gazdáknak, de
revetíti, hogy nagyobb lesz a tava- évben. A tavaszi idõszakban fel kell az mindenképpen örvendetes,
szi vetésû növények területe.
készülni a talajlakó rovar kártevõk, hogy egyre nagyobb területet tudA kukorica betakarítását is meg- drótférgek nagyobb megjelenésé- nak szemmel tartani a növényvédõ
nehezítette a sok csapadék, mely- re. Tavaly nagy kukoricabogár-fer- szerek felhasználása tekintetében.
ben jelentõs eltérések mutatkoznak
A honlap címe: http://www.novenyvedelem.nak.hu/kezdo_lepesek
a megyében. Zalaszentgrót környé-

SAATEN-UNION: TÖBB TERMÉS, NAGYOBB BIZTONSÁG

A keszthelyi B. L. Agrokem Kft. idén januárban 18. alkalommal
szervezte meg téli felkészítõ tanfolyamát. Nemcsak a képzés lépett
felnõttkorba, hanem a rendezvénynek kezdetek óta helyet adó
alsópáhoki Kolping, mely idén ünnepli fennállásának 18. évfordulóját. Az agrárintegrátor egy másik fontos jubileum felé is közelít, hiszen egy év múlva, 2016-ban éppen negyed évszázada lesz annak,
hogy munkájával a zalai termelõket segíti.

– Rövid és középtávon nagy változások elõtt áll a hazai mezõgazdaság, mely minden résztvevõt érint –
kezdte a beszélgetést helyzetértékeléssel Simonfalvi Elemér, az
Agrokem Kft. ügyvezetõje. – A kereskedelemben, a támogatásokban
bekövetkezõ változások ugyanis át
fogják rendezni a jövedelemviszonyokat. Az Európai Unió várhatóan
megköti a szabadkereskedelmi
egyezményt az USA-val és Kanadával, melynek következtében agyontámogatott mezõgazdasági termékek fogják elárasztani Európát. Ráadásul az unió 2020 után meg akarja szüntetni, illetve nemzeti szintre
akarja utalni a támogatásokat, ami
egyértelmûen hátrányos lesz a magyar termelõk számára. A változá-

sokkal már az idei évben szembesülnünk kell, ezért még inkább a befektetés és jövedelem arányának
optimalizálására kell törekednünk.
Felkészítõ tanfolyamunk ezt a célt
szolgálja, a meghívott cégek képviselõinek elõadásaiból kívánjuk leszûrni mindazt az információt, amivel az egyre nehezedõ helyzetben
eredményesek maradhatunk.
Simonfalvi Elemér emlékeztetett
arra, hogy az elmúlt évi csapadékos
idõjárás miatt fellépõ problémák
miatt a kukorica egy része eladhatatlanná vált vagy csak nagyon alacsony felvásárlási árral értékesíthetõ. Nagyon gyenge minõségû lett a
búza is országos szinten. A tavalyihoz hasonlóan indult az idei tél. Az
õszi vetések, melyek megmaradtak,

szépen helyre jöttek, de mivel a fagyok elmaradtak, a kórokozók és
kártevõk is szépen átteleltek. Mindez arra int, hogy nem lehet a technológián spórolni, a gazdáknak mindent el kell követniük a termés
megfelelõ minõsége és mennyisége
érdekében.
– Az átalakuló vetésszerkezet és
a támogatások változása miatt a
szója nagyarányú elõretörése várható, és erre soha vissza nem térõ
alkalmat ad az idei év – vette át a
szót Babocsay Zsuzsa ügyvezetõ. –
A szója termesztésébe elsõként
fogtunk bele a megyében immár
több mint tíz éve. Bátran állíthatjuk,
hogy cégünk, az Agrokem Kft. által
kidolgozott technológiák a javasolt
fajtákkal sikeresnek bizonyultak.
Partnereink hektáronként négy
tonna feletti átlagterméssel büszkélkedhetnek, de nem ritka az öt
tonna feletti sem. Ugyanakkor azt is
látjuk, hogy a mások által alkalmazott technológia nem hozza ezt az
eredményt.
Az Agrokem Kft. nagyon jó õszi
búzafajtákat ajánl termelõi számára,
melyek a már jól bevált és sikerrel
termesztett Antonius búzához hasonló minõséggel és terméshozammal kecsegtetnek. Újdonságként
olyan napraforgófajta termesztését
is javasolják a gazdáknak, mely magas Omega-9 zsírsavtartalma miatt
tûnik ki. A belõle készített étolajat
többször fel lehet használni.
A változó (világ)gazdasági körülmények miatt az Agrokem Kft. stratégiájában továbbra is specializációra törekedik. Ennek eklatáns
példája, hogy a partnerei által termelt szóját Zala megyében dolgozzák fel takarmánynak zalai állatállomány részére.

AZ ARYSTA NÖVÉNYVÉDÕSZER-KÍNÁLATA

Újgenerációs napraforgó és kukorica hibridek Gomba- és rovarölõ szerek, lombtrágyák

Több termés, nagyobb biztonság 2015-ben is, hirdeti a SAATENUNION Hungária Kft. A német anyacég több mint 40 növényfaj nemesítésével, vizsgálatával foglalkozik 20 nemesítõállomáson, több mint 100
kísérleti helyszínen Európa-szerte. A szortimentet jelenleg több mint
200 bejegyzett fajta gazdagítja.

A SAATEN-UNION nemesítési tevékenysége szinte valamennyi
szántóföldi kultúrnövényre kiterjed, így a tavaszi fajtákra és hibridekre is. A baki Agrocentrum szakmai napján Virág Attila területi kép-

A SCORPION kiemelkedõ termõképességû zabfajta, melynek szaporítása 2010-ben indult. Nagyszerû állóképességének köszönhetõen
alkalmas intenzív termesztési körülmények közé.

viselõ ajánlotta a cég vetõmagjait a
zalai gazdák figyelmébe. 2015-ös
pillangós kínálatából többek között
a PEDRO nagy termõképességû
szójafajtát említette meg, ami biztonságosan termeszthetõ, és jól
tûri az aszályos periódust. Az
ORIONÚJ a hazai termékfejlesztési
kísérletekben és üzemi területeken
szerzett eredményei, évjárat-stabilitása alapján egyaránt figyelmet
érdemlõ korai szójafajta kimagasló
termõképességgel.
A XANADU tavaszi árpa KözépKelet-Európa piacvezetõ sörárpája,
meghatározó európai malátagyártók és -kereskedõk valamint sörgyárak keresett fajtája.

A LENNOX járóbúza rendkívül
széles vetésidõ intervallummal,
nagy termõképességgel és kimagasló minõséggel, továbbá kiváló
állóképességgel és betegség-ellenállósággal rendelkezik.
A sikeres fejlesztõi munka és a
széles körû szántóföldi tesztek
eredményeképpen a SAATENUNION hazánkban is elsõként kezdi
meg az újgenerációs, Clearfield
Plus napraforgó hibridek forgalmazását. A PARAISO 1000 CL PLUS
nagy termõképességû, középkorai
érésidejû, kiváló stressztûrõ és állóképességû napraforgó hibrid. A
PARAISO 102 CL évjárat stabilitása,
termõképessége és kórtani adott-

z Arysta LifeScience Magyarország Kft.
2015-tõl egy új, felszívódó és kontakt
hatóanyagot egyaránt tartalmazó gombaölõ permetezõszert ajánl a termelõk figyelmébe. Az Emerald Star eredményesen használható fel az õszi búzában és az õszi káposztarepcében a gombafertõzések elleni védekezésben.
Horváthné Tóth Ildikó területi képviselõ többek
között e készítményt mutatta be a baki
Agrocentrum szakmai napján.

A

ságai révén méltán a legsikeresebb
és legnagyobb területen termesztett SAATEN-UNION napraforgó
hibrid.
A LUCIA CL PLUS középérésû,
nagy termõképességû, stabilan
nagy olajtartalmú IMI-rezisztens
hibrid. Új herbicid-toleráns, magas
olajsavas napraforgó hibrid a
MAXIMUS HO-CL, melynek nagy
termõképessége igen magas olajés olajsavtartalommal párosul.
A SAATEN-UNION újgenerációs
kukorica hibridjeivel ugyancsak lépéselõnybe kerülhetnek a gazdák.
A genetikai alapok mellett különlegességük a PRIMUS SEED vetõmagkezelés. A SUFAVOR FAO 360
kukorica hibrid kimagaslóan magas, akár 12-13 t/ha terméspotenciállal, kifejezetten magas keményítõtartalommal rendelkezik.
Szintén a korai éréscsoportba
tartozik a SUMBERTO FAO 380,
amely kimagaslóan nagy, FAO
400-as hibrideket megszégyenítõ
terméspotenciálra képes, korai
éréscsoportú. A középérésû csoportba tartozó SUPERBIA FAO 450
kukorica hibrid termõképessége a
szerényebb termõhelyi adottságok
mellett is átlag feletti. Jobb adottságú területeken illetve intenzívebb termesztési körülmények között pedig igazán kimagasló eredményre képes.
Tel.: 06-30/623-8457
virag.attila@saaten-union.hu

védelmében az Atonik biostimulátor használatára hívta fel a zalai gazdák figyelmét. Az
Arysta stresszoldó hatása illetve az oldalelágazások növelése érdekében ajánlja az Atonik-ot,
amit 0,6 liter/hektár dózisban kell kijuttatni az
Az Arysta által forgalmazott Emerald Star elsõ rovarölõ szeres kezeléssel egy menetben.
gombaölõ szer tetrakonazol és klórtalonil ható- Az Atonik fenolszármazékok összessége, amely
anyag-tartalma miatt egyedülálló a jelenlegi nö- vizes bázisú, ezért tankkeverékben gyakorlativényvédõszer-kínálatban. Engedélyezett dózisa 2 l/ha. A készítmény
igen jó hatékonysággal bír õszi búzában a lisztharmat, valamint a rozsdafélék ellen, míg a repcében a
fómás és fehérpenészes betegségek
ellen nyújt védelmet. Kijuttatása a
gabonában a bokrosodás végétõl a
zászlóslevél megjelenéséig javasolt.
A repcében kora tavasszal preventíven, vagy az elsõ tünetek megjelenésekor kell kijuttatni. Az Emerald Star keverhe- lag minden más vegyszerrel együttesen kijuttõsége rovarölõ szerekkel és egyéb készítmé- tatható. A rovarkártevõk elleni hatékony védenyekkel gond nélkül megoldható. A permetlé kezéshez a rejtett bimbós állapotig a Pyclorex
készítése elõtt minden esetben keverési próba Neo, a becõképzõdés állapotáig pedig a
Markate 50 rovarölõ szerek felhasználását javaelvégzése ajánlott.
Az Emerald Star jó vízoldékonysággal és solja az Arysta Kft. a gazdáknak.
Lombtrágyázásra a cég az Adob Extra
zsíroldékonysággal bír, melynek következtében
hatóanyagai egyrészt könnyen áthatolnak a Napraforgó-Repce készítményt ajánlja, mely a
levél viaszrétegén, másrészt ennek köszönhe- fontos mikro- és mezoelemeket optimális aránytõen a növényben könnyen és gyorsan mozog- ban, valamint könnyen felvehetõ formában tartalmazza
az
nak. Az Emerald Star
adott kultúrnögombaölõ szer egyaránt
vény számára.
rendelkezik preventív,
Emellett ár-érkuratív és eradikatív haték arányban az
tásmóddal.
egyik
legjobb
A területi szaktanácskészítmény a kíadó az õszi káposztarepnálati piacon.
ce kora tavaszi növény-
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– ha bizonyíték kell és nem ígéret!
A repce termõterülete tavaszra jóval kisebbre
zsugorodik, mint a korábbi években volt. A megmaradt állományban az elõzõ évben többszörös
területen felszaporodott, és enyhe tél esetén biztonsággal áttelelt rovarok kártételére lehet számítani. Az ígéretesen magas áron értékesíthetõ
termés felét ne adjuk a rovaroknak!

kontroll) miatt a Nurelle-D-t javasolom. (Farkas István rovartani szakértõ, Kormányhivatal NTI,
Tanakajd)
 Minden rovarölõ technológia annyit ér, amenynyi Nurelle-D van benne. (Csörgõ Albin szaktanácsadó, Szolnok)

Használjuk a megbízható Nurelle-D-t, ami bebiA Nurelle-D TECHNOLÓGIA KIÁLLTA AZ IDÕ PRÓzonyította, hogy méltó a repcetermesztõk bizalmá- BÁJÁT. Ez a készítmény a biztosíték arra, hogy a vira: az elmúlt 13 évben összesen 1,5 millió hektár rágzás elõtt hatékonyan védjük a repcét a rovarok
repcét kezeltek a készítménnyel! Segítségével a ellen.
gazdák (mai áron számolva) mintegy 150 milliárd forint értékû termést mentettek meg a kártevõktõl!
A Nurelle-D technológia:
A Nurelle-D SIKERÉT AZÓTA EGYETLEN KÉSZÍTMÉNY SEM TUDTA FELÜLMÚLNI. A két hatóanyag ebben a gyári formulációban utolérhetetlennek bizonyult mind hatékonyságban és tartamhatásban,
mind megbízhatóságban. 0,6 l/ha dózisban kijuttatva minden repcében elõforduló tavaszi kártevõ –
repceszárormányos, nagy repceormányos ellen hatékony. A repce fénybogár ellen pedig a védekezés
alapjainak esélyét javíthatja.

z Kísérjük figyelemmel az ormányosok betelepülését a repcetáblára. Használjunk sárgatálat (+8 °C
nappali hõmérsékletnél már tegyük ki), figyeljük az
érési táplálkozás jeleit (lyuggatás a leveleken,
szúrkálás a belsõ levelek nyelének fonákán ill. a szárkezdeményen).

z Az elsõ ormányos észlelése után 1 héttel permetezzünk Nurelle-D-vel (0,6 l/ha). (A betelepülése
után a nagy repceormányos kb. 7–10 nap múlva,
Szakemberek, felhasználók egybehangzó véle- míg a repceszárormányos 14–16 nap múlva kezdi
ménye szerint a kora tavaszi idõszakban a Nurelle D- meg a tojásrakást. Ezt kell megakadályoznunk!) Az
nek nincs alternatívája a szárkárosító ormányosok elõrejelzés pontossága nagyon fontos, mert a leraellen.
kott tojásokból kikelõ lárvák ellen már nem tudunk
védekezni (ezek már a szár belsejében vannak).
 Az utóbbi évek kísérletei során összegyûlt tapasztalatok alapján a Nurelle-D a legalkalmasabb az
z 2015-ben a Nurelle-D tavasszal egyszer illetve
elsõ, szárormányosok elleni permetezésre. (Szán- õsszel is egyszer alkalmazható.
tóné Veszelka Mária rovartani szakértõ, Kormányhivatal NTI, Balassagyarmat)
z A Nurelle-D eseti engedéllyel idén is felhasználható lesz kukoricában és napraforgóban barkók el Az elsõ, kora tavaszi kezelésre mindenképpen len.
piretroid partnert is tartalmazó készítmény választása célszerû. Fõleg, ha a nagy repceormányosok
Rovarölõ szereink mellett ajánljuk még a kétszikû
miatt kifejezetten korai kezelés szükséges. Az évek gyomok ellen tavasszal is használható Ikarus (0,3 l/ha)
óta egyértelmûen jó eredmények (mint standard és Galera (0,35 l/ha) nevû készítményeinket.
Amennyiben a repce tavaszi növényvédelmérõl
többet szeretne tudni, kérjük látogasson el honlapunkra: www.dowagro.hu

HORVÁTH ZSOLT területi szaktanácsadó: 06-30/444-9107

BASF: NÖVÉNYVÉDELEM KIVÁLÓ TERMÉKEKKEL

Hatékony gyomirtási technológiák
A BASF növényvédelmi technológiáiról tartott elõadást Berkes Gá- Mustang Forte* + 10 liter Tango
bor regionális értékesítési szaktanácsadó a zalai gazdák számára a Ba- Star), a másik csomag a Sztár ajánlat (40 lilter Tango Star + 4 liter
ki Agrocentrum szakmai napján.
Biathlon® 4D + Dash + 40 liter
Cycocel® 460).
A BASF intenzív gabona növényA szakember a kukorica gyomirvédelmi
technológiájában
az
tási technológiájával kezdte a tájéInovis® és az Opera® New gombakoztatást. Mint mondta, továbbra is
ölõ szereket ajánlja továbbra is. Az
a már több éve bevált terméküket,
Inovist kell elõbb kipermetezni a
az Ordax® Super-t javasolja. Az ennövény két nóduszos állapotában,
gedélyokirat szerint 8 leveles korig
használható kombináció a kukorica ami a termés mennyiségében és míg az Opera® New-t a kikalászonövekedését nem gátolja, miköz- minõségében is megmutatkozik. A láskor. A készítmények jól bizonyíben a magról kelõ egy- és kétszikû készítményt tízleveles kortól a vi- tották termésnövelõ képességügyomokat jól irtja. Ideje korán, ami- rágzásig javasolt felhasználni, ket, de a sárgarozsda és más gomkor tömegesen kikelnek a gyomok, Fendona® 10 EC rovarölõ szer babetegségek ellen is hatékonyak.
Az Osiris® kalászfuzárium elleni
akkor kell kijuttatni. Ha munkaszer- együttes kijuttatásával a kukoricavezési okok miatt késõbbre halasz- moly és a kukoricabogár ellen is szer, mely a DON-szint csökkentésére szolgál. Összefüggõ filmrétetódik a gyomirtás, a szer nagyobb eredményesen lehet védekezni.
gyomnövényeket is képes elpusztíA szakember a gabonaféléket get képez a levél és a kalász felületani. Hosszú tartamhatású, a kuko- károsító gombabetegségekre is fel- tén, ezzel tökéletes fedettséget, ilrica gyommentes marad betakarí- hívta a figyelmet. Emlékeztetett ar- letve védettséget biztosít. Virágzás
tásig. A gyomirtószer-kombináció a ra, hogy 2014-ben a legnagyobb ki- után kell kijuttatni, elõtte a kalászoClio® mellett Stomp® Super-t és hívást a nagymértékû sárgarozsda- lás környékén Tango® Star, vagy
Dash® HC-t tartalmaz.
fertõzés jelentette. Már március Inovis® gombaölõ szerekkel kell
A kukorica gyomirtásában új ké- közepén megjelentek a fertõzés el- védekezni.
A Medax® Top a kalászos kultúszítmény a Jumbo® Extra. Az új sõ jelei. Rohamos elterjedésének a
összetételnek köszönhetõen a csapadékos, hûvös idõjárás rendkí- rákban hatékonyan alkalmazható
Jumbo Extra a magról kelõ és éve- vül kedvezett, mindez nagy ter- növekedésszabályozó készítmény.
lõ egyszikû és kétszikû gyomok el- méskiesést okozott a kalászosok- Meggátolja a termésveszteséget a
len is hatásos. A kukorica hatleveles ban. A BASF egy kitûnõ készít- szárstabilizálás és a megdõlés csökményt, a Tango® Star gombaölõ kentése által. A gyökértömeg-nöállapotáig használható fel.
A BASF idén is hirdet akciót, a szert ajánlja a védekezésre, amit vekedés miatt jobb kondícióba hozwww.jumboextra.basf.hu honlapon már egyszázalékos fertõzésnél za, és több vízhez juttatja a nömárcius 20-ig kell regisztrálni. A ka- használni kell. A szert a kalászolás vényt.
pott kupon csomagonként ötezer idején kell kijuttatni hektáronként
A BASF a napraforgó gyomok
elleni védelme érdekében a
forintos kedvezményre jogosít fel a egyliteres dózisban.
kereskedõnél.
A Tango® Star akció 2015-ben is Clearfield® gyomirtási rendszert
A két hatóanyagot tartalmazó tovább folytatódik, melyhez márci- ajánlja, alapkezelésként a Wing-P®,
Retengo® Plus nagyon erõs gom- us 20-ig kell regisztrálni a második lépésként a Pulsar® 40 SL
baölõ szer a kukoricában, mellyel a www.tangostar.basf.hu oldalon. A gyomirtót javasolja. Gombaölõ szer
biotikus és abiotikus kártevõk elleni kapott kupon a kereskedõnél lite- a Pictor®, amely nemcsak a napravédekezésre készíthetõ fel a nö- renként ezerforintos kedvezmény- forgóban, de a repcében is eredvény. Betegségek elleni hatása re jogosít. A Tango® Star-t csomag- ményesen alkalmazható.
mellett javítja a növény tápanyag- ban is meg lehet vásárolni. Az egyik
*Dow Agroscience bejegyzett védjegye
hasznosítását és stressztûrését, csomag a Fortissimo (10 liter
Berkes Gábor: 06-30/914-4560

