
A szövetk ezet 33 hektáros ü ltetvén yét közösen m űvelik  a 
tagok

Százhúsz tonna málna 
Nyíradonyból
Nem volt zavartalan a kezdet

A m últ héten megkezdték a m álnafelvásárlást a Nyír- 
adonyi Győzelem Zöldség- és Gyümölcstermelő Szakszö
vetkezetben. A gazdaság csaknem hétszáz tagja közül 
m ajd’ mindenki foglalkozik e gyümölcs termesztésével, de 
van a szövetkezetnek mintegy harm incöt hektár közös ül
tetvénye is, amelyet „részesben" művelnek a tagok.

Jónak ígérkezik a termés. Egyelőre úgy tűnik, a tava
lyinál kétszer több málna terein idén a bokrokon; bár ez 
inkább írható 1987 rovására, mint 1988 javára, tavaly 
ugyanis a kemény tél, a sok fagy, utána pedig a súlyos 
nyári aszály jelentős károkat okozott ebben az ágazatban. 
Persze ahhoz, hogy idén ne csökkenjen a most biztató
nak látszó másodvirágzás londülete, még sok csapadékra 
van szükség.

A szakszövetkezet a tervek szerint idén mintegy száz- 
százhúsz tonna m álnát vásárol fel. amelyet a Dekőba és 
a Nagykőrösi Konzervgyárba szállítanak. Mára a term és
nek körülbelül egyötödét szüretelték le, s ha ilyen ütem 
ben folytatódik az érés. akkor a hónap végére fejezik be.

Nem volt zavartalan idén a felvásárlás a m álnaágazat
ban sem, a néhány éve jószerivel megszokott gyakorlat
tá váló hadüzenet nélküli árháború nem kímélte idén sem 
a nyíracsádi szakszövetkezecet. Több, term eltetési szerző
déssel nem rendelkező  cég jelent meg a környéken, és rend
re a .szövetkezet ára fölé ígért a gazdasággal szerződött 
tagoknak. Madar Gábortól, a szakszövetkezet elnökétől 
megtudtuk, hogy például a Nyíregyházi Konzervgyár fel
vásárlója a szövetkezet 52 forintos árával szemben 70—80 
forintot is fizetett a term előknek a málna kilójáért, nem 
kevés gyümölcsöt vonva el így a gazdaságtól. Szerencsére 
— a legfrissebb telefonértesülésünk szerint — a felkorbá
csolt hullámok elcsitulóban vannak, néhány napja eltűn
tek a környékről a „kalózkodó" felvásárlók.

I.'gyszerre van bim bó, virág: és érett gvtim ölcs is a bok
rokon

A szüret a gyerekeknek  sem  rossz m ulatság
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