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2 Vetômag

Az ôszi vetômagok kiválasztása
Az idei évben megint meglepetést okozott a gazdák számára a nyár. A tavaszi,
nagy mennyiségû csapadék utóhatásaként a nyári betakarítású növények érése
majdnem a „régi, hagyományos” Péter–Pál körüli idôszakra tolódott. A termésátlagok kiemelkedôek, viszont a minôséget döntôen a talajviszonyok, a növényvédelem gondossága és a szakszerû tápanyag-utánpótlás határozta meg.

A

z idei évben a legnagyobb területen termesztett s egyben legfontosabb gabonánk, az ôszi búza bizony ráijesztett a gazdákra, mivel – fôként az Alföldön – az elsô
minôségvizsgálatok takarmány minôséget mutattak. A késôbbiekben javult valamit a helyzet, de a továbbiakban is
kevés a 14% fehérjetartalom feletti búza, az ára pedig jelenleg csak ennek haladja meg az 50 000 Ft/tonnánkénti árat.
Az alföldi régiókban már az étkezési búza ára is jó, ha eléri
a 40 000 Ft-ot. Jelenleg a takarmány és a malmi minôségû
búza ára között 2–3000 Ft/tonna különbség figyelhetô meg,
és nagyon mérsékelt a kereskedôk részérôl az érdeklôdés,
de a javító minôségû búzára van kereslet. A termésátlag alakulása azonban lehetôvé teszi, hogy idén is nyereséges legyen a búzatermesztés.
A repce értékesítésénél az járt jól, aki az elsô – tavaszi –
árcsökkenéseket komolyan vette és lekötötte legalább a termés egy részét. Ezt nehezítette, hogy a kereskedôk megszenvedve az elôzô évek „vis major eseményeit” nagyon
nem akartak kijönni szerzôdésekkel. Július végére 100 000
Ft/tonna alatt lehetett csak üzletet kötni, viszont a repce termésátlaga is kompenzálhatja az alacsony értékesítési árat.

Ôszi káposztarepce
Az ôszi vetéseket tervezve elôször azt kell mérlegelni, hogy
a vetésszerkezetet hogyan alakítsuk ki. Ma már általában
nem kerül kétszer egymás után kalászos a táblákba, erre
szoktuk elôvenni a repcét, ha ôszi vetést szeretnénk utánuk.
Az elsô érdeklôdések így a repce vetômag beszerzésére
irányulnak. A nemesítôházak képviselôi idejekorán felkeresik a gazdákat a hibrid- és fajtaajánlataikkal. Ez az idén is
így történt, kb. három hete elérhetôek az árajánlatok is. A
hibridrepce vetômag megrendelésénél jó koncepció, ha nem
az utolsó idôpontra hagyják a megrendelést, mivel így várhatóan magyarországi elôállításból kapnak vetômagot, s az
biztos, hogy nem génmódosított.
A régi termesztôknek általában határozott elképzelései
vannak arról, hogy hibridet vagy fajtát válasszanak-e. Annak a gazdálkodónak viszont, aki még nem tudott dönteni,
javaslom a következô szempontokat figyelembe venni:
• Mekkora területe van, lehet-e légi úton érésgyorsítást
végezni?
• Milyen a vetendô terület talajtípusa, vízháztartása?
• Anyagilag milyen tápanyag-utánpótlást képes biztosítani az állománynak?
A fentiek szerint kell tehát a pénztárcához mérten eldönteni, hogy melyik éréscsoportból melyik fajtát vagy hibridet
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válassza, hiszen ha nem lehetséges a légi úton végzett érésgyorsítás, akkor – ha nem akarja szárítani a leendô termést
– célszerû a korai csoportból választani.
A jelenleg rendelkezésre álló kísérleti eredményeket mindenképpen célszerû figyelemmel kísérni a fajta-hibrid választásnál. A jó tápanyag- és vízgazdálkodású talajokat, fôként,
ha a tápanyag-utánpótlást is idôben és kellô mennyiségben ki
tudja juttatni a termelô, az intenzív fajták nagyobb terméssel
és olajtartalommal hálálják meg, példa erre az idei év.
Intenzív hibridektôl, fajtáktól azonban nem várható el
ugyanez a termés és minôség a gyenge, például homokos talajon, ekkor tehát azok a fajták jöhetnek számításba, amelyek
gyengébb termôhelyen is biztonsággal megtermelhetôek.
Egyes nemesítôházak jelentkeztek már törpe fajtákkal is,
amelyek azonban ugyanolyan termést és minôséget tudnak
produkálni, mint a magas növésû fajták vagy hibridek.
Az ôszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (genetikailag nem módosított) gyomirtószer-tûrô rendszer, amelyet speciálisan az
„imidazolinon” gyomirtó szer családhoz fejlesztettek ki.
Biztonságos és hatékony ôszi posztemergens (kelés utáni)
gyomirtási lehetôség a repcében elôforduló, gazdasági kárt
okozó gyomnövények ellen. A Clearfield gyomirtási rendszer repcében az imidazolinon csoportba tartozó gyomirtó
szert tûrô repcehibridbôl és a Clearfield-hibridek kezelésére
engedélyezett Cleratop gyomirtó szerbôl áll. Akit érdekel ez
a technológia, forduljon a terméket elôállító cég területi
képviselôihez, akik részletes tájékoztatást tudnak adni a felhasználási javaslatról.
Mindenképpen szeretném azonban a termelôk figyelmét
felhívni arra, hogy a repce termesztése növényvédelmi kihívás! Ennek a növényfajnak a leghosszabb a tenyészideje, s
talán legtöbb a kártevôje. Fôként a rovarkártevôkre minden
év más technológiát igényel. A nemesítôházak rovar- és
gombaölô szeres csávázással kínálják a vetômagokat.
A vetés idôpontjának meghatározására van egy régi jó tapasztalat, mely szerint a repce vetését nem egyértelmû idôponthoz kell kötni, hanem már augusztus utolsó hetétôl azt
kell figyelni, mikor lehet megfelelô, aprómorzsás, kellôen tömörített magágyat készíteni a repcének, s abban a pillanatban
vetni is kell. Nem kell félni attól, hogy nagyon megerôsödik
a növény, hiszen nagyon jó télállósággal rendelkezô fajták,
hibridek és nagyon jó regulátorok állnak a gazdálkodók rendelkezésére. A tôszámot és vetésmennyiséget is a vetésidônek
megfelelôen kell beállítani. Normál idôben történô vetésnél
kizárólag a fajtatulajdonosok ajánlását vegyük figyelembe.
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Vetômag 3
Végére hagytam a legfontosabbat Az idei évben még lehet
felszívódó hatású rovarölô szerrel csávázott repcevetômagot
vásárolni és vetni, azonban ezen vetômagok forgalomba hozatala és felhasználása is tilos 2013. december 1. után. Tehát
az imidakloprid, klotianidin, tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, „magyarul” Chinook, Ellado, Modesto, Cruiser OSR
322 szerekkel csávázott vetômagból csak annyit szabad vásárolni, amely mennyiséget az idén el tudunk vetni, mert jövôre már nem lehet, s nem tartom valószínûnek, hogy a fajtatulajdonosok visszavásárolnák a maradékainkat! A csávázott vetômag veszélyes hulladék, melyet pénzért semmisít
meg az erre jogosítvánnyal rendelkezô üzem.

Ôszi búza
Az ôszi búza termesztésénél a fajtaválasztást szintén nemcsak a termelési cél, de a potenciális vevô szerint kell eldönteni. A magyar malmok többsége általában nem köt termeltetési szerzôdést, közvetlenül a vásárláskor döntik el, hogy
milyen minôséget és honnan vesznek. Ez 2013-ban a gazdák számára hátrányos lehet, mivel az átlag malmi minôségbôl termett idén a legtöbb, így kínálati piac alakulhat ki, ami
„nem tesz jót” a felvásárlási árnak. Fel kell azonban hívni a
kenyér- és péksütemény-vásárlók és az egész társadalom figyelmét, hogy a kenyér ára csak akkor lineáris a búza árával, amikor az emelkedik. Az étkezési búzának kb. 30 000
Ft-tal alacsonyabb az ára jelenleg, mint a 2012-es ár volt.
Tavaly a liszt, illetve kenyér árszínvonalának emelkedését a
búza magas árával indokolták a malmok. Az idén vajon
csökkeni fog a liszt és a kenyér ára? Ez olyan kérdés, amelyre a jövôben fogunk választ kapni.
Van azonban egy-két olyan malom, integrátor, illetve
üzem, amelyek szerzôdést kötnek és meghatározott fajtákkal dolgoznak. Itt a leendô felvásárló határozza meg a vetendô fajtát, s általában biztosítja a vetômagot is.
A termelôk túlnyomó többségének tehát saját magának
kell választani, hogy milyen fajtát vessen. Úgy gondolom,
hogy a jól bevált fajtákat célszerû vetni, amelyeknek a termesztését már ismeri a gazdálkodó a saját vagy a szomszéd
gazda területérôl, s tudja, hogy a saját földjén milyen eredményt és minôséget hoznak.
Érdemes viszont kisebb területeken kipróbálni az újabb
fajtákat, mivel a nemesítôk arra törekednek, hogy nagyobb
termôképességû, betegségekkel szemben ellenállóbb fajtákat vezessenek be, amelyek a mai kereskedôi és malmi minôségnek is megfelelnek.
A korai fajták elônye, hogy az esetleges nyári forróságban kevésbé szorulnak meg, mivel akkorra már megérnek,
a késôi fajtáknak viszont részben a hosszabb tenyészidejük
miatt viszonylag nagyobb a terméspotenciáljuk.
Ha a termelôk olvassák a szaklapokat, sôt ma már
a GOSZ (Gabonatermelôk Országos Szövetsége) vagy a
VSZT (Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) honlapját, amelyek ismertetik az egyes kísérletek eredményeit, esetleg tanulmányozzák a fajtatulajdonosok katalógusait és elmennek a fajtabemutatókra, biztosabb,
hogy jó döntést tudnak hozni. Különösen érdemes azokra
a bemutatókra elmenni, amelyeken egyes integrátorok több
fajtatulajdonos fajtáit mutatják be.

Fontos kérdés a vetésidô meghatározása. Az elmúlt években felerôsödött az a tendencia, hogy a búzát már szeptember végén, még az árpa elôtt elkezdik vetni. Ezzel azért vigyázni kell, mert könnyen megégetheti magát az a termelô,
aki ezt a példát követni akarja, de nem tartja be az ehhez a
vetésidôhöz kapcsolódó technológiát. Az egyik ilyen technológiai elem a vetômag felszívódó rovarölô szeres csávázószerrel történô kezelése. Ha ezt kihagyják, meleg ôszi idôjárás mellett a vírusvektorok (tetvek, kabócák) felszaporodhatnak, bekövetkezhet a vírusfertôzés, s a gazdálkodó már
csak tavasszal lepôdik meg, hogy sárga a tábla, de akkor
már nem tud mit tenni.
Jelenleg a fémzárolt vetômag ára olcsóbb, mit 2012-ben,
mivel az étkezési búza ára is alacsonyabb, így az idei évben
sem biztos, hogy az a megoldás az olcsóbb, ha a saját búzatermését veti vissza a gazda. A magasabb szaporítási fokú
vetômag a termésmennyiségben is mindenképpen elônyt jelent! A licencdíjat pedig – igaz, hogy csak a felét, és fajtaoltalmi díjnak hívják – a saját, visszafogott mag után is be kell
vallani és fizetni a hatályos rendeletek értelmében.
Ha a leendô jövedelmezôséget vizsgáljuk, a fenti okok
miatt 2013-ban is mindenképpen jobban jár az, aki az ôszi
vetéseihez szemlézett, fajtaazonos, csávázott, fémzárolt,
megbízható kereskedôtôl származó vetômagot vet!
Lengyel Józsefné
Mezôfalvai Zrt.,
vetômagüzem-igazgató
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Visszatekintô – KWS repcebemutatók és
kísérleti eredmények
Májusban Bozzai-Bárdoson került
sor Nagy Imre gazdálkodónál a 10
hibridbôl álló KWS-fajtasor bemutatására. A rendezvényen a területi
képviselôk ismertették a KWS ôszi
káposztarepce-kínálatát, valamint
válaszoltak a termelôk kérdéseire.

Pintér János termékmenedzser
bemutatta a repce vetéstechnológiai kísérletet, amelynek betakarítása júliusban történt.
A KWS Magyarország Kft. a
„normál” repcetermesztési technológiát választó partnerek számára
megbízható adatokkal szolgálhat a

A bácsbokodi kísérlet elsôdleges
célja az, hogy a tôszámok mérséklésével minimálisra csökkentsük a növények közti rivalizálást,
mely a hektikus, aszályos ôszi viszonyok következménye. A betakarítás eredményei az alábbi diagramokon láthatók.

fajtarepcék vagy hibridek tôszámajánlása terén. A KWS elsôként
adaptált olyan megoldásokat, melyek nemcsak a genetikai oldalról
való megközelítést tartják szem
elôtt, hanem az agrotechnikai paraméterekre is fókuszálnak.

Bizalommal válasszák ezt a vetéstechnológiát és a KWS repcéit!

Júniusban Bácsbokodon egy
kalászos fajtabemutatóra került
sor, ahol Steinmacher László (lenti
fotónkon) adott részletes áttekintést a KWS ôszibúza-fajtáiról. Itt
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Aratás utáni számvetés
Az elmúlt három évben tapasztaltak alapján úgy tûnt, hogy a gabonapiac egyre
kiszámíthatóbbá vált. A termelôk egészen jól tudtak kalkulálni a bevételeikkel,
hiszen az árak viszonylagos állandóságát tapasztalták. Aztán az idei betakarítás
elôtt már jelentkeztek baljós elôjelek, és aki nem lépett gyorsan, az már csak
az árak zuhanását tapasztalhatta.

A

kereskedôk és felvásárlók az idei évben nem kényeztették a termelôket szerzôdésekkel, nem siettek jelentkezni aratás elôtt sem, hiszen már a világpiaci trendekbôl,
az egyes nagy gabonatermelô övezetekbôl érkezô hírek
alapján tudhatták, hogy kedvezôtlen változás várható. Ezt
pedig még a legjobb partneri viszonyban lévô termelôk sem
tudták, hiszen ôk számítva a sokat emlegetett bizalmi viszonyra nem a tôzsdei mozgásokat figyelték, sokkal inkább
a sikeres betakarítással voltak elfoglalva. Aztán a nagy hallgatásnak árzuhanás lett a vége…
Ez alól csak azok jelentik a kivételt, akik partneri kapcsolataik révén még májusban jó áron kötöttek szerzôdést kenyérgabonára és takarmányárpára. Azt kérdezhetné az ember, hogy mi az a hatalmas változás, ami ismét megváltoztatta, ami idegessé tette a piac magatartását. Persze azt tudja a magyar termelô, hogy a jó esetben 5–7 millió tonna között realizálható magyar kalászos termés nem „játszik” és
nem szólhat bele a gabona világpiaci árának alakulásába, viszont mégis el kell szenvedni az ármozgások kedvezôtlen
hatásait. Most is ez történik, függetlenül attól, hogyan alakul egy-egy termelônél a termésszint.

Nagy szórás, a termésszintekben
Augusztus elejére mindenütt befejezôdött az ôszi vetésû növények betakarítása, a hozamok összesítése, és lassan a termésminôsítések is lezajlanak. Az ismertté vált és sajnálatosan alacsony árak ismeretében már csak szépségtapasz,
hogy ôszi búzából meglesz az országosan remélt 5 millió
tonnás termés. Az viszont további kedvezôtlen tapasztalat,
hogy a várt, 70–30% helyett, 50–50 % körül alakult az étkezési és a takarmány minôségû búza aránya. Tény az is,
hogy igen jelentôs hozambeli szórások mutatkoznak országszerte, hiszen a jó termôhelyeken – Tolnában, Csongrádban
arattak hektáronként 5–8 t/ha-t is tábla- vagy éppen gazdasági szinten, ezzel szemben a gyengébb termôhelyeken, illetve kevesebb csapadék mellett – a Jászságban, Szabolcsban és Hevesben – inkább a 4–4,2 tonnás átlag volt jellemzô. Természetesen a leggyengébb terméshozamokat a homokos, rossz vízgazdálkodású talajokon, a Homokhátságon,
a Nyírségben, Somogyban, valamint a belvizes területeken
tapasztalták a gazdák. Nem feledkezhetünk meg az ôszi kalászosokat sújtó, hirtelen lezúduló jelentôs esôk kártételérôl
sem, aminek hozadéka volt a szemek fehérjetartalmának
csökkenése. Az egyre népszerûbb és értékesítési szempontból egyre biztosabb takarmányárpa esetében a várt 4,5
t/ha termésátlagot takarították be a termelôk, míg a kevés

betakarítható repce termésátlaga lényegesen jobb lett jobb
lett a várt 2,3–2,4 tonnás hozamnál. Ennek oka, hogy az
igazán profi és jó termôhellyel rendelkezô termelôknél
maradt meg az állomány, aminek országos átlaghozama,
elérte a 2,6 tonnát.

A piac kegyetlenül reagált
A búzaárak a várakozással ellentétben alacsonyak, 38–43 ezer
forint között mozognak tonnánként. Nagyobb baj még ennél
is a piac kivárása, ami további spekulációt sejtet a kereskedôk
és felvásárlók részérôl. Ilyen árak mellett minimum 5 t/ha termésátlag mellett tud nullszaldós lenni a termelés, és mint tudjuk, az ország egyes térségeiben ez alatt alakult a termés. Az
exportkilátások sem kedvezôek, mivel az orosz piacról – a
Kaszpi-tenger térségébôl – a vártnál akár 20–30 millió tonnával több gabona is piacra kerülhet a kedvezô terméshozamok
miatt, amire egyre alacsonyabb árakon kötnek szerzôdéseket
a kereskedôk, tovább nyomva le ezzel a magyar árszintet. Az
olcsó búza nem sarkallja nagyobb tételek beszerzésére a malmokat sem, hiszen amíg tavaly kéthavi, addig idén már csak
egyhavi készleteket vesznek – a hírek szerint. Az viszont pozitív fejlemény, hogy a malmok már csak minôségi tanúsítvány mellett vásárolnak, és a most zajló minôsítések során
kezd kialakulni egyfajta bizalmi kapcsolat a malmok és a termelôk között, ami remélhetôleg hosszabb távon is hasznos
lesz. A használatarányos útdíj hatása kevésbé érintette a gabonatermelôket, mivel a termés 90 százalékát saját eszközökkel
takarították be és szállították a telephelyeikre. Telephelyi értékesítési árak esetében általában 1-2 forint mínuszt jelent kilogrammonként az útdíj a GOSZ számításai szerint.
GyZ

2013. augusztus
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60 éves a világhírû magyar hibridkukorica
Megismételhetô vajon a múlt dicsôsége? Erre a
kérdésre világítunk rá az újgenerációs martonvásári hibridkukoricák kapcsán, amelyek komoly esélyekkel versenyeznek nemzetközi vetélytársaikkal a hazai gazdák kegyeiért.
Martonvásár neve ismerôsen cseng a hazai gazdálkodók
körében. Éppen 60 éve ugyanis itt, a Magyar Tudományos
Akadémia Kutatóintézetében állították elô Európa elsô beltenyésztéses kukoricahibridjét Martonvásári-5, röviden MV5 néven. Az 1953-ban állami elismerésben részesült hibrid
dr. Pap Endre kiemelkedô szellemi teljesítménye. A martonvásári kukoricanemesítés az ezt követô évtizedekben innovatívan fejlôdött, és folyamatos sikereket könyvelt el a tudományos élet és a gyakorlati eredmények területén egyaránt.
A nemesítés mellett lendületes fejlôdésnek indultak a
kukoricatermesztés eredményességét megalapozó agrotechnikai újítások is. Magyarországon Martonvásáron dolgozták ki elsôként a hibridkukoricavetômag-termelés szántóföldi technológiáját és vetômagüzemi feldolgozását, így
alig néhány év leforgása alatt a martonvásári hibridek az
ország kukorica-vetésterületét szinte egészen meghódították. Termésnövelô hatásuk országosan millió tonnákban
volt kifejezhetô.
Változó idôk – változó kihívások
„Magyarországon, kontinentális klímában a kukorica termésátlagnövelését korlátozó két éghajlati elem a hômérséklet és a csapadék” (Surányi, 1947).
Az új évezred egyre szélsôségesebb idôjárása a kukoricahibridek fejlesztésében is új kihívások elé állította a kutatókat. Az alkalmazkodóképesség az egyik legfontosabb
tényezôvé vált a hazai kukoricatermesztésben, beleértve
az abiotikus (hideg és szárazság) és biotikus (élô környezet) stresszfaktorokkal szembeni ellenállóképességet is.
Marton Genetics – az új martonvásári hibridprogram
A Bázismag Kft. a kutatóintézettel együttmûködve a korábbi évtizedek tanulságaira alapozta az új martonvásári hibridprogramot, és az elôdök által létrehozott szellemi, technikai infrastruktúra modern folytatását tûzte ki célul. Az új
hibrideket a Marton Genetics márkanév alatt vezették be a
köztudatba, mely egyszerre utal az értékes martonvásári
múltra és nyit a nemzetközi sikerek felé.
A legutóbbi évtized volt a legtermékenyebb az eltelt 60
évbôl: nagyszámú martonvásári hibridkukorica kapott állami minôsítést Magyarországon és határainkon túl. Az új
hibridek felölelik a FAO 200-FAO 600 közötti éréscsoportot, s közülük a legtöbbet szemes hasznosításra minôsítettek. Emellett nagy sikerrel termesztik a „leafy” silókukoricákat, s népszerû csemegekukorica-hibrid is található az új
választékban.
Az összes piaci szereplôt figyelembe véve Martonvásár
a Marton Genetics hibridek köztermesztésben elfoglalt
arányával a 4., míg a magyar fajtatulajdonosok közül az
1. helyen áll napjainkban.
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A martonvásári kukoricahibridek vetômag-felhasználása
külföldön a hazai növekedés mértéket is meghaladja. Az elmúlt évtizedben e vetômagok eljutottak Oroszországba,
Ukrajnába, Horvátországba, Törökországba és Iránba, míg
az EU területén fontos célpiac lett Szlovákia, Csehország,
Románia, Bulgária és Lengyelország. Ismerik és termelik
immár Franciaország és Spanyolország gazdálkodói is.
Az új kukoricák a hagyományos és a legújabb genetika
kombinációjára épülnek. Az elmúlt 5 év legújabb
nemesítvényeiben olyan génkombinációkat fixáltak a kiemelkedô termôképességet, szárazságtûrést és alkalmazkodóképességet biztosító gének mellé, amelyek kiemelkedôen gyors szemtelítôdést és vízleadást garantálnak.
Az új Marton Genetics hibridek termôképesség szempontjából kiválóan vizsgáztak az extrém éghajlati körülmények között, továbbá rekordterméseket értek el a nagyon
jó adottságokkal rendelkezô gazdálkodók termôföldjein. A
Bázismag Kft. munkájának eredménye a gazdák sikerében
és elégedettségében tükrözôdik: a nagy versenyben egyre
többen választják vetômagjaikat, mely egy elkötelezett vállalat elismerésének valódi mércéje.
A fenti állításokat igazolandó a Marton Genetics hibridkukorica-vetômagokat forgalmazó Bázismag Kft. és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja szeptember 5-én kukorica fajtabemutatót rendez,
ahol az érdeklôdô gazdák szemtanúi lehetnek, milyen fejlôdésen mentek keresztül a martonvásári kukoricák, amelyek immár a nagy nemzetközi versenytársakkal szemben
is büszkén megállják a helyüket.
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Szerzôdések helyett kivárás
Szinte teljesen eltûnt a szerzôdés intézménye a hazai kalászosgabona-piacról.
A termés pedig jó. Az elsô hivatalos információk szerint 4,8 millió tonna búza
termett Magyarországon ebben a szezonban, ám végül több mint 5 millió tonnát
regisztráltak, de a termelôk tapasztalatai szerint még akár ennél jobb eredménye is lehet az aratásnak idén. A minôség a szokásosan jó minôség.
Versenyhátrány
Az árak jelentôsen alacsonyabbak, mint a megelôzô év azonos idôszakában. A Vidékfejlesztési Minisztérium azt tanácsolja a termelôknek, hogy várjanak az értékesítéssel, mert
az árak hamarosan emelkedésnek indulnak, így sok gazda
még kivár. Úgy vélem azonban, hogy ezek a feltételezések
nem állják meg a helyüket. Ez egy sok összetevôs kérdés,
egy azonban biztos: a régiós búzatermelô országokban nagyon erôs lett az idei termés, Romániában rekordtermést –
kb. 9 millió tonna –, illetve Ukrajnában és Lengyelországban is jó termést várnak mind a mennyiséget, mind a minôséget tekintve. Ráadásul Dél-Lengyelországban, ahol a termés döntô hányada takarmánybúza, most jó minôségû étkezési búzát arattak. A hagyományos exportpiacainkon tehát
erôs régiós versenybe kerülünk.
Ehhez hozzájárulnak még a ún. „vis major törvény” módosításának negatív következményei is. A korábbi gyakorlat
szerint a termelôk és a kereskedôk közötti elôszerzôdésekben foglaltaknak megfelelôen a termelôknek minden esetben helyt kellett állni, azaz szerzôdéses kötelezettségük volt
a fix áron leszerzôdött mennyiség leszállítása (függetlenül a
termésmennyiségektôl és minôségtôl). A törvényváltozással
azonban a termelôknek már nem kell minden esetben helyt
állniuk, praktikusan vis majorra hivatkozva elállhatnak a
szerzôdés teljesítésétôl. Ez azonban a kereskedelmi lánc további szintjeire nem vonatkozik: a kereskedôknek ugyanúgy helyt kell állniuk az elôre leszerzôdött mennyiségekre a
malmok vagy egyéb kereskedelmi partnereik felé.

A kivárás haszna
A jobb termésátlagok ellenére azonban a termelôk szempontjából nem jó hír az, hogy az árak nagyobb mértékben,
mintegy 25 százalékkal csökkentek – adta hírül az
agrarszektor.hu. A korábbi 50 ezer forintos várakozások helyett az árak most 38–43 ezer tonna/hektár körül alakulnak.
Ezt azt jelenti, hogy az átlagos önköltségeket (kb. 200–220
ezer forint/hektár) és az átlagos terméshozamokat figyelembe véve a gazdák csak ráfizetéssel, vagy éppen hogy a költségek fedezésével tudnak értékesíteni, így csak az ad el
most, akinek nagyon szüksége van a bevételre. Szerencsére
azonban a termelôk a legtöbb esetben nincsenek értékesítési kényszerben, hiszen likviditási helyzetük a földalapú támogatások miatt jelentôsen javult az elmúlt években, a tárolókapacitások pedig rendelkezésre állnak. Az általános tendencia szerint az árak a betakarítás környékén a legalacsonyabbak, így a továbbiakban áremelkedésre lehet számítani,

így érdemes még kivárni. És persze – mivel nem kötöttek
elôre a termés egészére szerzôdést – a kivárás jelentôs
bevételnövekedést is hozhat.
A búzaárak tekintetében fontos befolyásoló tényezô a
kukorica termésmennyiségének, illetve árának alakulása.
Arra pedig érdemes figyeli, hogy az elmúlt napok szárazsága miatt jelentôsen csökkentek a kukoricára vonatkozó
termésvárakozások, és ha a szárazság még 10 napig kitart,
akkor a korábbi 8 millió tonna helyett már mindössze
6 millió tonna kukoricát tudnak majd betakarítani (ez
egyébként nagyjából Magyarország éves felhasználásának
felel meg). Elképzelhetô tehát, hogy a kukorica esetében
kereslet és magasabb árszintek alakulnak ki a piacon.
Mivel a takarmányozási célú kukorica valamilyen mértékben kiváltható búzával, az utóbbi kereslete megnövekedhet, ami emelheti az árakat, illetve felszívhatja a hazai termésmennyiségeket.

Költség kontra bevétel
A vis major törvény módosítása miatt kiesett – a korábbi
gyakorlatnak megfelelôen elôszerzôdésben lekötött – menynyiség mintegy 1–1,5 millió tonnára rúg. Ez hatalmas volumen, ami azt jelenti, hogy a hazai exportalap az idei évben
2,5–3 millió tonna, és egyelôre nem látszik, hogy ez a többletmennyiség hol találja meg a helyét. Annál is inkább, mert
a környezô országokban nagy mennyiségû és jó minôségû
búzát takarítottak be, így az európai exportpiacainkon hagyományos versenytársaink – a régiós és a fekete-tengeri
országok (Oroszország, Ukrajna, Kazahsztán, amelynek
idén jelentôsen nôt az exportra szánt búzamennyisége) – jelenleg elônyösebb pozícióban vannak.
A jelentôsebb árnövekedést a hazai keresleti oldal lehetôségei sem valószínûsítik, ugyanis a malmok a megnövekedett költségek miatt (pl. a búzára, lisztre vonatkozó
e-útdíj, adók) a jelenlegi lisztárak mellett már nem tudnak
magasabb árat fizetni a búzáért.
Termelôi szempontból értékelve az idei helyzetet elmondható, hogy az idei 4,7 tonna/hektár környéki termésátlag – bár a tavalyinál kisebb – még mindig tisztességes
nyereséget biztosít a termelôknek. A termelés önköltsége
egy 4–7 tonna hektáronkénti termésmennyiséget produkáló tábla esetében hektáronként nettó 130–200 ezer forint.
Így a jelenlegi felvásárlási árakkal számolva a gazdák átlagosan 170–300 ezer forint/hektáros árbevétellel számolhatnak.
K.T.
2013. augusztus

agrárium

agrarium 2013_08 Vet mag mellØklet.qxd

8/6/2013

6:55 PM

Page 8

8 Vetômag

A búza kórokozói és kártevôi
Az ôszi búza növényvédelme szorosan összefügg a termesztéstechnológia
agrotechnikai elemeivel (vetésváltás, tápanyag-gazdálkodás, fajta/hibrid megválasztása, vetés idôzítése, betakarítás, szállítás, tisztítás, tárolás). A növényápolási munkák csak akkor lehetnek sikeresek, ha a fenti elemekkel szoros
összhangban vannak.
Az ôszi búza fôbb betegségei
Búza lisztharmat (Erysiphe graminis): A betegség tünetei már ôsszel jelentkeznek a leveleken látható lisztes
bevonat formájában. Tavasszal a fertôzés felfelé terjed, a levelek sárgulnak,
elszáradnak. Jelentôs kártétel akkor lép
fel, ha a gomba megfelelô védelem hiányában megfertôzi a zászlós levelet és a
kalászt. A fertôzött szemek aprók, töppedtek maradnak. A kórokozó enyhe teleken micélium formájában fennmaradhat a vetéseken, vagy a fertôzött növényi maradványokon áttelelô kleisztotéciumok ivaros aszkospórái indítják el
tavaszal az elsôdleges fertôzéseket.
Az ellene való védekezés összetett.
A járvány kialakulását elôsegíti a fogékony fajták termesztése, a monokultúra, a túl sûrû állomány, a túlzott nitrogéntrágyázás. Fokozott fertôzési veszély esetén a tenyészidôszak folyamán két fungicides állománypermetezésre is szükség lehet. Az elsô kezelést
a tünetek megjelenéséhez kell idôzíteni, a második permetezést a kalászhányás vége – virágzás kezdete stádiumában kell elvégezni.
Feketerozsda/szárrozsda (Puccinia
graminis): Tünetei elsôsorban a száron,
levélhüvelyen jelennek meg. A megtámadott növényrészeken az epidermisz
felszakad és szabaddá válnak az apró
barna színû rozsdatelepek. Az április
végi május eleji fülledt meleg idôjárás
kedvez a kórokozó terjedésének.
Vörösrozsda/ levélrozsda (Puccinia recondita): A leveleket támadja
meg élénkvörös telepek formájában.
A kórokozó leggyakrabban májusban
fertôz, a nedves idôjárás, bôséges harmatképzôdés elôsegíti a járvány kialakulását.
Sárgarozsda (Puccinia striiformis): A fertôzést követôen május – június hónapban, a levelken 2 – 3 mm
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széles sárga színû uredotelepek jelennek meg, a kalászokat is fertôzi, a szemek aszottak lesznek, csírázóképességük csökken. A kórokozó a csapadékos idôjárást kedveli, elsôsorban a csapadékosabb klímájú országok legjelentôsebb rozsdagombája. A rozsdabetegségek ellen a leghatékonyabb védekezési forma a fungicides állománypermetezés a tünetek megjelenésekor.
Sárga (fahéjbarna) levélfoltosság
(Pyrenophora tritici – repentis); szeptóriás levélfoltosság (Septoria tritici);
levél- és pelyvabarnulás (Septoria
nodorum): A levélfoltosodást okozó
betegségek ellen a fungicides állománypermetezések adják a legjobb védelmet. A tenyészidôszak folyamán általában két védekezés indokolt. Az elsô permetezést az ôszi búza 2–3 nóduszos állapotában, a második kezelést a
zászlós levél kiterülésének stádiumában kell végrehajtani.
Az ôszi búza fuzáriózisa (Fusarium
spp.): A Fusarium gombák a búzát minden fejlôdési állapotában képesek fertôzni. A védekezés egyik fontos láncszeme az egészséges csávázott vetômag
használata, törekedni kell a növényi maradványoktól mentes vetôágy készítésére. A búzafajták betegség-ellenálló képességgel nem rendelkeznek, ezért járványos idôszakban a kémiai védekezés
elkerülhetetlen. A gombaölôszeres kezelést virágzáskor célszerû elvégezni, a túl
korai, valamint a megkésett védekezések hatása csökken. A védekezés technikai kivitelezésénél törekedni kell a kalász tökéletes permetlé-borítottságára.

Az ôszi búza fôbb
vírusbetegségei
Búza törpülés vírus (Wheat Dwarf
Vírus): A betegség terjesztôje a Psammotettix alienus kabócafaj. A védekezés szempontjából fontos a tarlóhántás

gyors elvégzése, a terület gyommentesen tartása, a táblaszélek, árokpartok
gyommentesítése, hogy elpusztítsuk a
kabócafaj egyszikû tápnövényeit.
Árpa sárga törpeség vírus (Barley
Yellow Dwarf Vírus): Az árpa, rozs,
zab, tritikale mellett a búzát is fertôzi.
A vírus terjesztésében kizárólag a levéltetvek vesznek részt. Kerülni kell a
túl korai vetést, mivel a kukoricán a levéltetvek népes populációban vannak
jelen, és a kukorica szeptemberi érésével átvándorolhatnak az ôszi búzára.
Természetes ellenségeik a fátyolkák,
fürkészdarazsak.

Az ôszi búza fôbb kártevôi
Gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides): A fô kártevô a lárva (csócsárló), amely a leveleket károsítja szeptember végétôl áprilisig, kezdetben árvakeléseken, majd az új vetésben. A
veszélyeztetett területeket október elejétôl ellenôrizni kell, amennyiben a
kártevô eléri a védekezési küszöb értéket (3–5 db lárva/m2) vegyszeres állománykezelés válik szükségessé.
Vetésfehérítô bogarak (Oulema
melanopus, Oulema cyanella): A
kártevôk esetében mind az imágók,
mint a lárvák a levéllemezt rágják, de
a fô károsító a lárva. A kártevô megjelenésére minden évben számítani
lehet, a védekezés akkor indokolt, ha
10–15 bogarat találunk 10 hálócsapás
után a fûhálóban. Lárvák esetében a
védekezés csak a fiatal lárvák ellen
eredményes, védekezni akkor kell, ha
a felsô levelek 20%-án megjelennek
a lárvák jellegzetes hámozgatási csíkjai, és még vannak tojások a területen.
Gabonalegyek (búzalegyek); ôszi
fekete búzalégy (Phorbia Fumigata); ugarlégy (Delia coarctata); tavasz fekete búzalégy (Phorbia
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1. táblázat. Ôszi búza betegségei ellen engedélyezett fungicid hatóanyagok hatásspektruma
Hatóanyag
(g/l, kg )
pikoxistrobin 250
fluzilazol 125
karbendazim 250
fluzilazol 250
azoxistrobin 250
azoxistrobin 80
klórtalonil 400
azoxistrobin 200
ciprokonazol 80
ciprokonazol 80
propikonazol 250
klórtalonil 500
propikonazol 250
propikonazol 90
prokloráz 400
metkonazol 60
fluzilazol 107
famoxate 100
ciprokonazol 50
propikonazol 62,5
klortalonil 375
tiofanát-metil 500
tiofanát-metil 700
tebukonazol 125
tebukonazol167
triadimenol 43
spiroxamin 250
tebukonazol 250 / 200
fluquinkonazol 100
250 fluzilazol 250
karbendazim 125
metrafenon 75
epoxikonazol 62,5
fenpropimorf 200
epoxikonazol 125
krezoxim-metil 125
epoxikonazol 83
fenpropimorf 317
krezoxim-metil 83
kén 800
flutriafol 94
karbendazim 150
prokloráz 450
tebukonazol 200
prokloráz 300
tebukonazol 200
trifloxistrobin 100
piraklostrobin 85
epoxikonazol 62,5
epoxikonazol 125
epoxikonazol 37,5
metkonazol 27,5
protiokonazol 125
tebukonazol 125
trifloxistrobin 375
ciprokonazol 160
dimoxistrobin 133
epoxikonazol 50
proquinazid 200
epoxikonazol 84
fenpropimorf 250
epoxikonazol 40
fenpropimorf 100
tebukonazol 430
tetrakonazol 70
tiofanat- metil 233
bixofen 50
tebukonazol 166
X = a kórokozó ellen hatékony;

Dózis l,
kg/ha
0,75–1,0

X

Fahéjbarna
levélfoltosság
X

Septoriás levél és
pelyvabarnulás
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1,5–2,5

X

X

X

X

X

0,8–1,0

X

X

X

X

X

0,5

X

X

X

X

X

2.0
0,5

–
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0,8–1,0

X

X

X

X

X

1,2

X

X

X

X

X

1,0–1,5

X

X

X

X

–

1,5–2,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,6–0,8

X

X

X

X

X

1,0–1,25
1,0–1,5

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0,6–0,8

X

X

X

X

X

1,0–1,6

X

X

X

X

X

0,8–1,0

X

X

X

X

X

1,2–1,5

X

X

X

X

X

5,0

X

–

–

–

–

1,0

X

X

-

X

X

1,0

X

–

X

X

X

1,25

X

X

X

X

X

1,0

X

X

X

X

X

1,2–2,0

X

X

X

X

X

lisztharmat

Rozsdabetegségek

X

1.0
0,8
0,75–1,0

0,8–1,0
0,6–0,8
0,8

Kalászfuzárium
–

1,0

X

X

X

X

X

2,0–3,0

X

X

X

X

X

0,75–1,0

X

X

X

X

X

0,4–0,5

X

X

X

X

–

1,2–1,5

X

X

X

X

–

0,2–0,25

X

–

–

–

–

0,8–1,2

X

X

X

X

X

1,5–2,0

X

X

X

X

X

0,6

X

X

X

X

X

1,5–1,75

X

X

X

X

X

1,0–1,5

X

X

X

X

X

– = a kórokozó ellen nem hatékony
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2. táblázat. Az ôszi búza rovarkártevôi ellen engedélyezett zoocid hatóanyagok,
valamint a rágcsálók elleni hatóanyagok hatásspektruma
Kártevôk
Hatóanyagok

Vetésfehérítôk

Gabonapoloskák

alfametrin

+

+

béta-ciflutrin

+

Gabonalegyek

Levéltetvek

Gabonafutrinka

Drótférgek

Vetési bagolylepke lárva

Mezei
pocok

Hörcsög

+

cinkfoszfid

+

cipermetrin

+

deltametrin

+

+

+

+

+

+

diflubenzuron

+

eszfenvalerát

+

etofenprox

+

flonikamid

+

gamma-cihalotrin

+

kalcium-foszfid

+

kálumnitrát + kén

+
+

klórfacinon

+

lambda-cihalotrin

+

lambda-cihalotrin +
pirimikarb

+

lambda-cihalotrin +
tiametoxam

+

+

+

teflutrin

+

tiametoxam

+

zéta-cipermetrin

+

+

+

+

+

+ = a kártevô ellen hatékony

haberlandti): A kártevô a lárva,
amely hajtáspusztulást, növénypusztulást, állományritkulást okoz. A
gyenge fejlettségû búzavetésekben tél
végén (tavasz kezdetén) súlyos gabonalégy-károk lehetnek, ezért a kártevôvel szemben az optimális idôben elvetett, megfelelôen fejlett állományok
a legvédettebbek. A már hajtáspusztulásban szenvedô növényállományban
nem lehet eredményesen védekezni a
gabonalegyek ellen, arra csak inszekticides vetômagcsávázással és a legyek rajzása idején végzett permetezéssel van lehetôség.
Szalmadarázs (Cephus pygmaeus): A szalmadarázs lárvája a kártevô.
A monokultúrás termesztés és a meleg,
száraz tavasz egyértelmûen kedvez
a felszaporodásának. A tarlómaradvá-
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nyok aratás utáni közvetlen aláforgatásával egyedszámuk jelentôsen gyéríthetô, a populációt a korai aratás, az
alacsony tarló is csökkenti.
Gabonapoloskák
(Eurygaster
maura, E. austriaca, Aelia acuminata, Ae. rostrata): Amennyiben a május
és június hónapok idôjárása legalább
két egymást követô évben meleg és
száraz, számíthatunk tömeges megjelenésükre, ekkor a vegyszeres védekezés
indokolt ellenük.
Gabonaszipolyok; széles szipoly
(Anisoplia lata); osztrák szipoly
(Anisoplia austriaca); keresztes szipoly (Anisoplia agricola); vetési szipoly (Anisoplia segetum): A lárva
(pajor) talajlakó kártevô, a szipolyok
ebben a fejlôdési alakban telelnek.
Amennyiben 10 db/m2 az egyedszá-

muk, a védekezés indokolttá válik ellenük.
Mezei pocok (Microtus arvalis):
Amennyiben a lakott járatok száma
meghaladja ôsszel a 2–3 db/100 m2-t,
tavasszal az 1–2 db/100 m2-t feltétlenül indokolt védekezni ellene.
Hörcsög (Cricetus cricetus): A
hörcsög a pocokkal ellentétben magányosan él az általa készített földalatti
járatrendszerben, téli álmot alszik,
amelyet esetenként megszakíthat. A
hörcsögök a kalászosokban csak egy
átmeneti kotorékot hoznak létre, amelyet a betakarítás után elhagynak és áttelepülnek az ôsszel érô növényállományokba.
Szentey László,
növényvédelmi szakmérnök

agrarium 2013_08 Vet mag mellØklet.qxd

8/6/2013

6:55 PM

Page 11

V e t ô m a g 11

TRAVIATA – Csúcshozam, stabil lábakon
Termelôi vélemények
Soós István, Vaszar
„A KWS repcéit 4 éve használom. Több mint 60 hektár területen termesztettem 2012-ben a
KWS TRAVIATA hibridjét, melynek termésátlaga 3,2 t/ha volt.
Nagyon jól bírta az idôjárási
szélsôségeket. Mindenkinek,
minden talajtípushoz ajánlom.”
Keresztes Zsolt, Mezôfalva
„Az intenzív repcetermesztési
technológiánk oszlopos tagja lett
a 3 elmúlt évben a KWS TRAVIATA nevû hibridje. Ez a hibrid ötvözi a korai vethetôséget, az intenzív kezdeti fejlôdést, és a 4
t/ha körüli termésstabilitást. A
TRAVIATA-t az elsô megjelenése
óta ismerjük, használjuk, és jelenleg is a teljes repce
vetésterületünk több mint 20%-án termesztjük.”
Steinmacher László, Szarvas
„Steinmacher László vagyok a
Misa Farm Kft. ügyvezetô igazgatója. Cégünk Szarvason alakult
2002-ben, jelenleg közel 1000
hektáron gazdálkodunk. Korábban jelentôs területen cukorrépát
termesztettünk a szolnoki cukorgyár számára, egészen 2007-ig.
Már ebben az idôszakban is megmutatkozott számunkra a KWS-anyagok kiemelkedô genetikai potenciálja,
ezért a mai napig vetésszerkezetünk megoszlásával
szinte csak a KWS anyagaira hagyatkozunk! Területeink
réti öntéstalajok, átlagosan 32 AK, 60–70 KA kötöttségi
szám mellett. 2012-ben újrakezdtük a cukorrépa terme-

lését 85 hektáron, emellett fô tevékenységünkként a kalászos vetômagok elôállítását jelölném meg, ami több
mint 200 ha az idei évben. A 2012/13. évi vetésszerkezetben sem maradhatott el a napraforgó és a kukorica
mellett az ôszi káposztarepce, a KWS TRAVIATÁJA.
Évek óta több elônyös tulajdonságát is megmutatta számunkra. A TRAVIATA fejlôdési erélye kirobbanónak nevezhetô, melyre a tavalyi évben nagy szükség volt ahhoz, hogy a késôn érkezô ôszi csapadékot követôen
erôs, jól telelô állománnyal tudjon a télbe menni. Betegségekkel szembeni ellenálló képessége kiemelkedô a
térségben a konkurens hibridekhez képest. A TRAVIATA tökéletesen adoptálható bárki számára Békés megyében is. Idén 80 ha gyönyörû szép, egészséges állományunk van, melybôl 4 tonna feletti átlagtermést várunk az elmúlt évek tapasztalatai alapján.”
Pesti Gábor, Nagykôrös
„2011-ben figyeltem föl saját fajtasoromban a KWS TRAVIATA
repcehibridjére. 2012-ben már
üzemi méretben 55 hektáron
termeltük. Az aszályos körülmények és a szerényebb talajadottságaink ellenére is figyelemre
méltó teljesítményt nyújtva 3,2
t/hektáros hozammal takarítottuk be. Ezért a jövôben
is meghatározó hibridként számítunk a TRAVIATA-ra.”
A bácsbokodi vetéstechnológiai kísérlet eredményei 2013. (45 cm-es sortáv)

Látogasson el honlapunkra (www.kws.hu), ahol
megtalálja a KWS ôszi káposztarepcekínálatát!

2013. augusztus
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Az ôszi búza gyomirtása
A termelés eredményessége nagy mértékben függ a gyomirtástól, illetve a védekezés hatékonyságától. Jelenleg az ôszi búza vetések gyomosodását a vetésidô, a vetést követô csapadékviszonyok, a talajtípus, az elôvetemény és nem
utolsó sorban a területen alkalmazott gyomirtó szerek határozzák meg.

A

z eredményes és gazdaságos vegyszeres védekezés
alapfeltétele a gyomfertôzöttség táblaszintû ismerete,
mert a megfelelô herbicid csak ennek birtokában válaszható
ki. Az elsô gyomfelvételezést különösen csapadékos ôsz
esetén még ôsszel el kell végezni. A másodikat kora tavaszszal, amikor az ôszi búza még nem indult fejlôdésnek.
A gyomirtási munka kivitelezésére alapvetôen három
idôpontban van lehetôségünk:
1. a búza vetése után, kelés elôtt preemergensen;
2. a már kikelt állományban ôsszel korai posztemergensen;
3. tavasszal a hagyományos posztemergens gyomirtással.
Az ôszi korai posztemergens gyomirtás akkor hatékony,
ha a kezeléseket a gyomnövények herbicidérzékeny fenológiai szakaszában végezzük. A magról kelô egyszikû gyomnövények (nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit) esetében ez
a gyökérváltás idôpontja (1–3 leveles állapot), a magról kelô kétszikû gyomfajoknál pedig a szik – 2 valódi leveles állapot. Lehetôleg az ôszi kezeléseket olyan hatóanyagokra
alapozzuk, amelyek a kora tavaszi idôszakra is átnyúló, talajon keresztüli tartamhatással is rendelkeznek (metszulfuron-metil, triaszulfuron, klórtoluron, pendimetalin). Ôszi
preemergens gyomirtást erôsen porosodó, erózióra, deflációra, vízállásra hajlamos területeken soha ne végezzük!
A tavaszi kezelések a búza gyomirtásának leginkább elterjedt formái. A tavaszi kezeléseknek is megvannak az alapszabályai. Hormonbázisú készítményekkel (MCPA, 2,4–D,
MCPP, 2,4–DP, dikamba ) éjszakai fagyok esetén, 25 °C feletti léghômérséklet esetén, pangó vizes területeken, már
szárba indult búzában ne kezeljünk! A tavaszi állománykezeléseknél is törekedjünk arra, hogy a kijuttatás idôpontját a
gyomfajok legérzékenyebb fenológiai stádiumához igazítsuk. Ez az állapot a magról kelô kétszikûek 2–4 valódi leveles, a ragadós galaj 3–5 levélörvös, a nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, vadzab 1–3 leveles, az aprószulák 10–15 cmes, a mezei acat tôlevélrózsás állapotában van.
Az évelô kétszikû gyomnövényeket jóval alacsonyabb
költségszinten tudjuk a kalászosokból kiirtani, mint egyes
kétszikû kultúrnövényeinkbôl.

Az ôszi búzában alkalmazható hatóanyagok, hatóanyagcsoportok
1. A klasszikus hormonhatású hatóanyagok
a) fenoxi-ecetsavak (2,4-D, MCPA);
b) fenoxi-propionsavak (diklórprop-P, mekoprop-P);
c) piridiloxi-ecetsavak (fluroxipir);
d) aromás-karbonsavak (dikamba, klopiralid, aminopiralid).
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Az egyszikû gyomnövények szelektívek ezekre a hatóanyagokra, a kétszikû gyomfajok mind a magról kelôk,
mind az évelôk viszont rendkívül érzékenyek minden
fenofázisukban.
2. Szulfonilkarbamid hatóanyagok (klórszulfuron,
metszulfuron-metil, szulfoszulfuron, tifenszulfuron-metil,
tribenuron-metil, amidoszulfuron, jodoszulfuron-metilnátrium, triaszulfuron, tritoszulfuron).
3. Szulfonilamino-carbonil-metil-triazolinon hatóanyagok (tienkarbazon-metil, propoxikarbazon-nátrium).
Elsôsorban a kalászosokban elôforduló magról kelô kétszikû gyomfajokat, valamint az évelô kétszikûeket irtják. A triaszulfuron, jodoszulfuron-metil-nátrium, szulfoszulfuron
hatóanyagú készítmények ezen túlmenôen a gabonákban
károsító egyszikû gyomnövények ellen is hatékonyak.
4. PROTOX-gátlók protoporfirinogén-IX-oxidáz
inhibítorok (karfentrazon-etil, piraflufen-etil, cinidon-etil).
Az ide tartozó hatóanyagok nagy elônye, hogy a hormonhatású szerekre toleráns gyomfajokat (pl. ragadós galaj, árvacsalán fajok, mezei árvácska, veronika fajok, poloskafû) jól
irtják. Kijuttatásuknál fontos kritérium, hogy apró cseppekben, jó permetléborítással kell ezeket a készítményeket kipermetezni, amikor a kalászosok még nem fedik be a gyomnövényeket, és a gyomok sem túlfejlettek. Hatásuk kifejtéséhez a fény feltétlenül szükséges, nem hômérsékletfüggôek, már 2–3 °C-on jól mûködnek.
5. Triazolpirimidin-szulfonanilid származékok (floraszulam, piroxszulam).
A floraszulam hatóanyag a kétszikûek ellen hatékony, a
piroxszulam pedig a kalászosokban károsító nagy széltippan,
parlagi ecsetpázsit, vadzab gyomfajok ellen alkalmazható.
6. Ariloxi-fenoxi-propionátok (fenoxaprop-P-etil). A
fenoxaprop-P-etil hatóanyag speciális egyszikûirtó, kalászosokban nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, vadzab, kanári köles ellen eredményesen alkalmazható, önmagában
kell kijuttatni, nem kombinálható más gyomirtó szerekkel.
7. Dimetil-karbamidok (izoproturon, klórtoluron). Kalászosokban preemergensen, vagy korai posztemergensen kijuttatva elsôsorban a nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit ellen
hatékonyak. Posztemergens kijuttatás esetén a fenti gyomfajok 1–3 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményekre. Vadzab és rozsnok fajok ellen nem hatékonyak.
8. Hidroxi-benzonitrilek (bromoxinil, ioxinil). Perzselô
hatásuk révén kizárólag a magról kelô kétszikû gyomfajok
ellen hatékonyak.
Szentey László,
növényvédelmi szakmérnök
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Alkalmazható készítmények
SEKATOR OD (100 g/l amidoszulfuron + 25 g/l jodoszulfuronmetil-nátrium + 250 g/l mefenpír-dietil). Dózis: 0,15 l/ha.
MUSTANG SE (6,25 g/l floraszulam + 452 g/l 2,4-D észter).
Dózis: 0,4–0,6 l/ha.
MUSTANG FORTE (271 g/l 2,4-D észter + 10 g/l aminopiralid
+ 5 g/l floraszulam). Dózis: 0,8–1,0 l/ha.
GENIUS WG (50 g/kg aminopiralid + 50 g/kg piroxszulam + 25
g/kg floraszulam + 50 g/kg kloquintocet-mexil). Dózis: 200 g/ha.
HERBAFLEX (50% izoproturon + 8,5% beflubutamid). Dózis:
2,0 l/ha.
BROMOTRIL 25 SC (250 g/l bromoxinil). Dózis: 1,0–1,5 l/ha.
BROMOTRIL 40 EC (400 g/l bromoxinil). Dózis: 0,8–0,9 l/ha.
MEXTROL B (235 g/l bromoxinil). Dózis: 1,0–1,5 l/ha.
SABEL 225 (225 g/l bromoxinil). Dózis: 1,0–1,5 l/ha.
SUNFLEX 40 EC (400 g/l bromoxinil). Dózis: 0,8–0,9 l/ha.
PARDNER (225 g/l bromoxinil). Dózis: 1,0–1,5 l/ha.
SOLAR (200 g/l cinidon-etil). Dózis: 0,2–0,25 l/ha.
BANVEL 480 S (480 g/l dikamba). Dózis: 0,2 l/ha.
CADENCE 70 WG (70% dikamba). Dózis: 140 g/ha.
LINTUR 70 WG (66% dikamba + 4% triaszulfuron). Dózis:
0,12–0,15 kg/ha.
ARRAT (50 % dikamba + 25 % tritoszulfuron). Dózis: 0,2 kg/ha.
DUPLOSAN DP (600 g/l diklórprop-p). Dózis: 1,5–2,0 l/ha.
OPTICA TRIO (310 g/l diklórprop-p + 130 g/l mecoprop-p +
160 g/l MCPA). Dózis: 1,5–2,0 l/ha.
PUMA EXTRA (69 g/l fenoxaprop-p-etil + 75 g/l mefenpír-dietil). Dózis: 0,8–1,0 l/ha.
TALTOS 450 WG (355 g/kg aminopiralid + 150 g/kg floraszulam). Dózis: 33 g/ha
TALTOS N 450 WG (300 g/l aminopiralid + 150 g/l floraszulam.
Dózis: 33 g/ha.
COLOMBUS EC (80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144
g/l fluroxipir-meptil). Dózis: 1,0–1,5 l/ha.
AXIAL ONE (45 g/l pinoxaden + 5 g/l floraszulam + 11,25 g/l
cloquinotocet-mexyl). Dózis: 0,75–1,3 l/ha.
IMPERIAL (6,25 g/l floraszulam + 452 g/l 2,4-D észter). Dózis:
0,4–0,6 l/ha.
STARAN 250 EC (360 g/l fluroxipir-meptil). Dózis: 0,6–0,8 l/ha.
STAR (360 g/l fluroxipir-meptil). Dózis: 0,6–0,8 l/ha.
STARAN SUPER (100 g/l fluroxipir-meptil + 1,0 g/l floraszulam). Dózis: 0,75–1,25 l/ha.
TOMIGAN 250 EC (360 g/l fluroxipir-meptil). Dózis: 0,6–0,8 l/ha.
TANDUS 250 EC (360 g/l fluroxipir-meptil). Dózis: 0,6–0,8 l/ha.
FLUROSTAR 200 (200 g/l fluroxipir). Dózis: 0,75–1,0 l/ha.
FLUROX 250 EC (360 g/l fluroxipir-meptil). Dózis: 0,6–0,8 l/ha.
FLUXYR 200 EC (200 g/l fluroxipir). Dózis: 0,8–1,0 l/ha.
PROTUGAN 50 SC (500 g/l izoproturon). Dózis: 2,5–3,0 l/ha.
IZORON 500 SC (500 g/l izoproturon). Dózis: 2,0–3,0 l/ha.
HERBAFLEX (50% izoproturon + 8,5% beflubutamid). Dózis:
2,0 l/ha.
HUSZÁR (5% jodoszulfuron-metil-nátrium + 15% mefenpír-dietil). Dózis: 200 g/ha.
HUSZÁR OD (100 g/l jodoszulfuron-metil-nátrium + 300 g/l
mefenpír-dietil). Dózis: 0,1 l/ha.
GRODYL 75 WG (75% amidoszulfuron). Dózis: 20–40 g/ha.
CALIBAN (16,8% propoxikarbazon-nátrium + 1% jodoszulfuron-metil-nátrium + 8% mefenpír-dietil). Dózis: 250 g/ha.
AURORA 40 WG (400 g/kg karfentrazon-etil). Dózis: 40–50 g/ha.

AURORA WG (50% karfentrazon-etil). Dózis: 30–40 g/ha.
AURORA SUPER SG (1,5% karfentrazon-etil + 60% mecopropp. Dózis: 1,0–1,2 kg/ha.
IPPON (2% piraflufen-etil). Dózis: 0,3–0,6 l/ha.
LONTREL 300 (300 g/l klopiralid). Dózis: 0,25–0,4 l/ha.
CLIOPHAR 300 SL (300 g/l klopiralid). Dózis: 0,25–0,4 l/ha.
LENTIPUR 500 SC (500 g/l klórtoluron). Dózis: 2,8–3,0 l/ha.
AGILITY (500 g/l klórtoluron + 100 g/l diflufenikán). Dózis:
1,25 l/ha.
DUPLOSAN KV (600 g/l mecoprop-p). Dózis: 1,5 l/ha.
OPTICA (600 g/l mecoprop-p). Dózis: 1,5 l/ha.
ALLY 20 DF (20% metszulfuron-metil). Dózis: 20–30 g/ha.
MEZZO (20% metszulfuron-metil). Dózis: 20–30 g/ha.
SAVVY (200 g/kg metszulfuron-metil). Dózis: 20–30 g/ha.
RICORSO (200 g/kg metszulfuron-metil). Dózis: 20–30 g/ha.
NAUTIUS (400 g/kg tifenszulfuron-metil + 150 g/kg tribenuronmetil). Dózis: 40–60 g/ha).
ACCURATE (200 g/kg metszulfuron-metil). Dózis: 20–30 g/ha.
CONNEX (68 g/kg metszulfuron-metil + 682 g/kg tifenszulfuron-metil). Dózis: 60–70 g/ha.
FINY (200 g/kg metszulfuron-metil). Dózis: 20–30 g/ha.
ALLIANCE 660 WG (60 g/kg metszulfuron-metil + 600 g/kg
diflufenikán). Dózis: 60–80 g/ha.
ERGON (68 g/kg metszulfuron-metil + 682 g/kg tifenszulfuronmetil). Dózis: 60–70 g/ha.
ALLY MAX SX (143 g/kg metszulfuron-metil + 143 g/kg tribenuron-metil). Dózis: 28–35 g/ha.
TRATON 33 SX (111 g/kg metszulfuron-metil + 222 g/kg tribenuron-metil). Dózis: 35–40 g/ha.
TRIMMER MAX (111 g/kg metszulfuron-metil + 222 g/kg
tribenuron-metil). Dózis: 35–40 g/ha.
STOMP 330 EC (33% pendimetalin). Dózis: 4,0–6,0 l/ha.
STOMP SUPER (330 g/l pendimetalin). Dózis: 4,0–6,0 l/ha.
PENDIGAN 330 EC (330 g/l pendimetalin). Dózis: 4,0–6,0 l/ha.
ECOPART SC (20 g/l piraflufen-etil). Dózis: 0,3–0,6 l/ha.
ATHOS (75% szulfoszulfuron).
APERON WG (750 g/kg szulfoszulfuron). Dózis: 13–26 g/ha.
LOGRAN 20 WG (20% triaszulfuron). Dózis: 35–75 g/ha.
GRANSTAR 50 SX (500 g/kg tribenuron-metil). Dózis: 25–40 g/ha.
TRIMMER 50 SX (500 g/kg tribenuron-metil). Dózis: 25–40 g/ha.
NUANCE 750 WG (750 g/kg tribenuron-metil). Dózis: 10–25 g/ha.
HARMONY EXTRA 50 SX (167 g/kg tribenuron-metil + 333
g/kg tifenszulfuron-metil). Dózis: 45–60 g/ha.
BIATHLON (714 g/kg tritoszulfuron). Dózis: 0,05–0,07 kg/ha.
AGROXON 75 (750 g/l MCPA). Dózis: 0,8–1,0 l/ha.
JAMBOL M PRIM (80% MCPA). Dózis: 0,75–0,9 kg/ha.
MECAPHAR (500 g/l MCPA). Dózis: 1,5–2,0 l/ha.
MECAPHAR 750 (750 g/l MCPA). Dózis: 0,8–1,0 l/ha.
MECOMORN 750 SL (750 g/l MCPA). Dózis: 0,8–1,0 l/ha.
U-46 M PLUS 750 SL (750 g/l MCPA). Dózis: 0,8–1,0 l/ha.
2,4-D aminsó 450 SL (450 g/l 2,4-D). Dózis: 1,6–1,8 l/ha.
DIKAMIN 720 WSC (720 g/l 2,4-D). Dózis: 1,0–1,5 l/ha.
DICOPUR D PRIM (800 g/kg 2,4-D). Dózis: 0,85 kg/ha.
DEZORMON (600 g/l 2,4-D). Dózis: 1,2 l/ha.
DMA-6 (66,8% 2,4-D). Dózis: 0,9–1,2 l/ha.
ESTERON 60 (850 g/l 2,4-D). Dózis: 0,6–0,8 l/ha.
MATON 600 (600 g/l 2,4-D). Dózis: 0,7 l/ha.
SOLUTION (96,9 % 2,4-D). Dózis: 0,7 l/ha
SYRIUS-N (500 g/l 2,4-D). Dózis: 1,3–1,5 l/ha.
U 46 D- FLUID SL (500 g/l 2,4-D). Dózis: 1,3–1,5 l/ha.
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Új étkezési gabonánk – a Hungaro durumrozs
A ’Hungaro’ fajta az elsô a tritikálé fajon belül, amely
étkezési és takarmány célra lett bejelentve és a hivatalos gazdasági értékvizsgálat és elôterjesztés alapján így is kapott Állami Elismerést. A ’Hungaro’ fajta
már a 3. éve a legnagyobb területen szaporított és
termesztett tritikálé (durumrozs) vezérfajta (1. ábra).
A ’Hungaro’ fajta étkezési célú felhasználásával
kedvezôek a tapasztalatok. Mint alternatív étkezési
gabonafajta kitûnô táplálkozás-élettani tulajdonságai
(beltartalma) alapján az egészségmegôrzésben is
fontos szerepet kaphatna – és remélhetôleg kap is!
A tritikálé, mint faj neve takarmánygabonaként
vált ismertté. Ezért kb. 1 éve szinonim magyar fajnévvel (durumrozs) elkezdtük a ’Hungaro’ faját megismertetni és kipróbálni az élelmiszer vonalon.
A visszajelzések pozitívak nemcsak a tudomány,
de a szakma (malomipar, sütôipar, tésztagyártás) és a fogyasztók oldaláról egyaránt. Ezt erôsítette meg a 2013. július 5-én Komáromban rendezett –
termékkóstolóval egybekötött – szakmai tanácskozás is, ahol a tudomány és a szakma képviselôi, valamint a fogyasztók is egyetértettek a ’Hungaro
durumrozs’ névvel, és kérték, hogy tegyük hivatalossá. Ennélfogva durumrozs néven kívánjuk a jövôben forgalmazni a Hungaro étkezési tritikálé fajta
étkezési gabona termését, lisztjét és a belôle készült élelmiszereket.

1. ábra. Hungaro tritikálé (durumrozs) vetômag
kiszerelve
agrárium
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Azért kapta ezt a nevet, mert – mint keményszemû szekunder rekombinációs hexaploid tritikálé
(durumrozs) fajta – elsôsorban a durumbúza és
rozs tulajdonságait (genomjait) egyesíti magában. A
Hungaro durumrozs tehát egy étkezési triticale fajta, amely elsôsorban a durumbúza és rozs tulajdonságait (genomját) egyesíti magában, de tartalmaz
tulajdonságokat az étkezési búzából is. A rozs
genom adja a kórokozókkal szembeni rezisztenciát
és a jó alkalmazkodóképességet a kedvezôtlen ökológiai körülményekhez (éghajlat, talaj), beltartalom
szempontjából pedig a magasabb ásványianyag- és
rosttartalmat, B-vitamin és E-vitamin tartalmat. A
búzától örökölt gének biztosítják a nagy termést és
jó sütôipari minôségi tulajdonságokat. Rendelkezik
viszont néhány olyan kedvezô új tulajdonsággal is,
amely egyik szülôfajra sem jellemzô.
A közönséges búza (Triticum aestivum) és az eddig köztermesztésbe került hexaploid takarmány tritikálé fajták (xTriticosecale Wittmack) között sütôipari értékben a búza javára mutatkozó különbséget
az étkezési búzában jelenlévô DD genompár okozza. A hexaploid tritikáléban a DD genompárt a rozsból származó RR genompár helyettesíti. (AABBRR)
A Hungaro durumrozs nemesítésénél alkalmazott módszer (2. ábra) – a szekunder hexaploid tritikáléfajták keresztezése (2n = 6x = 42 x 2n = 6x = 42)

2. ábra. A rekombinációs hexaploid tritikálé
(HUNGARO) elôállítása
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lehetôvé teszi a tulajdonságok rekombinálódását,
amelynek eredményeként nagyszámú, igen különbözô hibrid keletkezik. Így hagyományos nemesítési módszerekkel is eredményes lehet a tritikálé lisztminôségének, sütôipari tulajdonságainak a javítása,
mivel a szekunder hexaploid tritikálék a tetraploid
durum (vagy turgidum) búza és a diploid rozs
genomon kívül tartalmazhatnak a hexaploid (étkezési) búza D-genomjából származó géneket is,
amelyek érvényre juthatnak a rekombinációs hexaploid tritikáléban. Ezt a lehetôséget kihasználva rekombinációs hexaploid tritikálé genotípúsok
(2n = 6x = 42 x 2n = 6x = 42) elôállításával és azok folyamatos minôségi tulajdonságainak vizsgálata
mellett állítottuk elô az elsô étkezésitritikálé-fajtát –
a Hungaro durumrozsot.
A Hungaro durumrozs fajta beltartalmi és malmi-sütôipari minôségének vizsgálata több éven keresztül a Debreceni Egyetemen Agrár-mûszerközpontjában Prof. Dr. Gyôri Zoltán irányításával folyt,
amely eredményekbôl levonható következtetések
az alábbiak:
A Hungaro durumrozs összetételét a búzával
megegyezô vagy annál magasabb fehérjetartalom
jellemzi, és ezen fehérjetartalomban az esszenciális aminosavak mennyisége, különösen a lizin, a
metionin és a cisztein magasabb. Ez a magasabb
érték a lisztre is jellemzô. Az ásványianyag-tartalom
tekintetében jellemzô a búzánál magasabb P-, K-,
Ca-, Cu-, Mg- és Zn-tartalom, amelyek segíthetnek

4. ábra. Hungaro durumrozs tészták
tojás és adalékanyagok nélkül
a szervezet mikroelem bevitelének növelésében. A
vitaminok közül az E-, B1-, B2- és B6-vitamin tekintetében a lisztje kétszeres mennyiséget tartalmaz,
mint a búzaliszt. Táplálkozás-élettani jelentôségét
fokozza, hogy nyersrost- és élelmirost-tartalma több
mint kétszerese a búzalisztének, összes szénhidráttartalma viszont közel 10%-kal alacsonyabb, így
energiatartalma is ezzel arányosan alacsonyabb.
További újabb paraméterekre is folyik a vizsgálata.
A Hungaro durumrozs fajta fontos növény lehet a
fenntartható mezôgazdaság számára, a belôle készült élelmiszerek (3., 4. ábra) fogyasztása pedig az
emberek egészségének megôrzésére.
Dr. Kruppa József PhD
tiszteletbeli egyetemi docens, címzetes fôiskolai tanár
növénynemesítô
Ifj. Kruppa József
agrármérnök, PhD hallgató

3. ábra. Hungaro durumrozs pékáruk –
adalékanyagok nélkül
2013. augusztus
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Egyre szélesedô KWS kalászos kínálat
A KWS rendkívûl sikeres nagy termôképességû ôszibúza-fajtái piaci bevezetését követôen bemutatja ôszi
árpa, prémium malmi és durumbúza fajtáit, valamint
rozshibridjeit.
KWS CLARICA Korai típusú, kétsoros ôszi árpa, melyet takarmányozási célra ajánlunk. Intenzív technológia
mellett magas minôségre, egyben magas szemtermésre
képes. Jó télállóság és stressztûrô képesség, magas
hektolitersúly és fehérjetartalom, valamint nagyméretû
szemek jellemzik.
KWS BASALT Hatsoros, takarmányozási célú ôszi árpa, mely kiemelkedôen magas termôképességével és
megbízható termésstabilitásával bizonyít. Alkalmazkodóképessége, télállósága nagyon jó. Szemtermését közepes/magas fehérjetartalom és hektolitersúly, valamint
nagyméretû, egészséges szemek jellemzik.
ESPERIA Premium ôszibúza-fajta, mely intenzív technológia mellett magas hozamra és kiváló malmi minôségre (A2) képes. Beltartalmi paraméterei állandóak és megbízhatóan stabilak, a szem acélosan kemény. Fehérje- és
sikértartalma, ezerszem-tömege és esésszáma magas,
hektolitersúlya igen magas.
LEVANTE Magas minôségre és átlagos szemtermésre képes, középkorai típusú, ôszi durumbúza. Jó télállóság, magas fokú megdôléssel szembeni rezisztencia és

agrárium
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stabil terméspotenciál jellemzi. Termôképessége közepesen magas. Tésztaipari szempontból fontos minôségi paraméterei kiválóak: sárgaindex-értéke nagyon magas,
HL-súlya és fehérjetartalma, üvegessége magas.
SARAGOLLA Magas termôképességû, átlagos minôségre és rendkívüli sikérminôségre képes, korai típusú
ôszi durumbúza-fajta. Jó bokosodóképesség és magas
termôképesség jellemzi. Sárgaindex-értéke magas, HLsúlya és fehérjetartalma közepesen magas, üvegessége
ideális.
Durumbúza fajtáinkból-termelt terményt felvásárló
partnerünk megvásárolja Öntôl! Info: 06-20/344-6321,
www.mfagraria.hu.
PALAZZO és EVOLO Mindkét középérésû rozshibridünk már rendkívül alacsony (70–90 kg/ha) vetômagnorma mellett is kiemelkedô terméspotenciálra képes. Biogáz/etanol, zölden silózva takarmánynak és malomipari
célra egyaránt felhasználhatók. Nagyon magas termô-,
és nagyon erôs bokrosodóképességgel rendelkeznek. Jó
télállóság, kitûnô szárszilárdság, kiemelkedôen magas
(kb. 145–150 cm) növényállomány jellemzi ôket. Ideális
alternatívája a búzának gyengébb talajokon.
Fajtáinkról további információ: Csánk L. Bertalan agroszerviz-tanácsadó, 06-30/955-0723. Iroda: 06-66/313-226.

agrarium 2013_08 Vet mag mellØklet.qxd

8/6/2013

6:55 PM

Page 17

V e t ô m a g 17

Ôsi búzából készült hazai biosör
Nemcsak vegyszermentes, hanem antioxidánsokban, nyomelemekben is gazdagabb a többi sörnél az elsô hazai biosör. Az egysoros búzából (alakorból) fôzött
Alakor sört nemrég mutatták be a projektben közremûködô Corvinus Egyetem
Sör- és Szeszipari Tanszékén. A különösen tiszta ital egy tudományos kutatóközpont, egy egyetemi tanszék, egy biogazdaság és egy ellenôrzô-tanúsító
szervezet összefogásával jött létre.

A

projekt indulását feidézve
Megyeri Mária, a martonvásári MTA Agrártudományi
Kutatóközpont munkatársa felidézte, hogy választásuk az alakorra, az egyik legôsibb gabonafélére esett, amelyet tízezer
éve kezdték termeszteni KisÁzsiában, a nagyobb termôképességû gabonafélék megjelenésével azonban a termesztése
visszaszorult. Az alakor azonban rendkívül alkalmas a biomûvelésre: lényegében vegyszermentesen termeszthetô és gyengébb talajokon is megfelelô termést
produkál, így mûtrágyázást sem igényel. Ez a gabonaféle ráadásul igen
magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik és számos nyomelemet tartalmaz, innen jött az ötlet, hogy biosör
készüljön belôle.
A gyártástechnológia kidolgozását a
Budapesti Corvinus Egyetem Sör- és
Szeszipari Tanszéke vállalta. Hegyesné
Vecseri Beáta tanszékvezetô elmondása szerint a malátagyártás technológiája, majd a sörgyártás optimalizálása
elôször labor-, majd „félüzemi” körülmények között zajlott. Az elsô komolyabb mennyiség még nem a végleges
összetevôkkel márciusban készült el
Orgoványban: ale-típusú, borostyánszínû ital lett, amely magában hordozza a felsôerjesztésû élesztô aromáit,
így fûszeresebb, testesebb a lager söröknél.
Kanyó Zsolt, a Biokontroll Hungária Kft. projektvezetôje a nemesítés, az
alapanyag-termesztés, a feldolgozás és
a forgalmazás ellenôrzésérôl és tanúsításáról szólva hangsúlyozta: Ennél a
terméknél mindez a szokásos biotanúsításnál is szigorúbb feltételek mellett

történik. Az Alakor sör minden palackja egyedi sorszámot kap, amelynek segítségével nyomon követhetô lesz az
útja: a fogyasztó megtudhatja, honnan
származtak az alapanyagok, melyik fôzetrôl van szó, mikor és hová szállították ki a palackot. Lapunk kérdésére
Kanyó Zsolt elmondta, hogy ezt az ellenôrzési és nyomonkövetési metódust
a jövôben más termékeknél, egyre szélesebb körben be kívánják vezetni.
Ráki Zsolt, a több mint 20 éve mûködô a Körös-Maros Biofarm Kft.
egyik tulajdonosa és vezetôje elmondta, 40 hektáron termelnek alakor búzát
biomûvelésben, amely a konvencionálisnál jóval munkaigényesebb, a hozam így lényegesen alacsonyabb.
– A 2008-as felkérésben megláttuk a
kihívást, jóllehet mára mintegy 13 éve
foglalkozunk ökológiai gazdálkodással. Egy ilyen ôsi és tiszta, mégis erôteljes búzafajtával foglalkozni szép feladat, függetlenül attól, hogy termésátlaga 30–40 százaléka a mai fajtákénak
Az elôírások szigorúsága nálunk megszokott, és ha az ember gondolkodása
átáll az ökológiai gazdálkodásra, már
nem is jelent problémát. Az alapanyagtermelés mellett a konzorciumon belül

mi intézzük, szervezzük a gyártást és majd az értékesítést is.
Elôbbi Orgoványban zajlik, bérgyártásban, mert az Akpedó
Kft. üzeme az, amely technikai
színvonalában, rugalmas méreteivel és magas higiéniai sztenderdjeivel, valamint termékei
minôségét figyelembe véve kiemelkedôt nyújt. A márciusi elsô fôzést követôen a receptúra
némileg változott, így a jövô
héttôl a boltokba kerülô késztermék testesebb, sötétebb lett –
számolt be Ráki Zsolt.
Idén 150–200 ezer palack magyar
biosör készül, a cél azonban évi 600
ezer palack értékesítése. Az Alakor sör
a tervek szerint a jövôben csapolva is
kapható majd, lesz szûretlen és light
(alacsony alkohol- és energiatartalmú)
változata, de készül egysoros búzából
barna-, valamint alsóerjesztésû sör is.
– Az új termék elôállítása mellett az
is cél volt, hogy jó példát mutassunk a
hasonló kezdeményezéseknek. Magyarországnak jelentôs potenciálja van
a biogazdálkodásban, amely nem szabad, hogy megálljon az alapanyagok
szintjén. Erre jó példa ez a projekt,
amelynek tapasztalatai alapján most
már más bioélelmiszerek elôállítása is
ezt a tanúsítási módszertant követi.
Mint a biofarm vezetôje lapunknak
elmondta, a biosört elsôdlegesen budapesti szórakozóhelyeken, másodlagosan boltokban terítik majd. A biosör
bolti fogyasztói ára 4-500 forint lesz
palackonként. Ráki Zsolt azt is elmondta, hogy a 40 hektáros alakor búza betakarítása befejezôdött, s bár még
nincsenek pontos adatok, a becslések
szerint a hozamok jó közepesek.
V.B.
2013. augusztus
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Sikeres, korszerû fajták
a Raiffeisen-Agro Magyarország Kft.-tôl
A mai kor követelményeinek megfelelôen szükség van olyan modern
fajtákra, amelyek képesek a velük szemben támasztott magas elvárásoknak eleget tenni. A Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. több
mint másfél évtizede törekszik arra, hogy a lehetô legjobb fajtákkal
állhasson a gazdálkodók rendelkezésére.

Ôszi káposztarepcében kimagasló
termôképességû hibridjeink immáron hét éve az élmezônyben szerepelnek, ami a kiváló terrnesztési
tulajdonságaiknak és jó alkalmazkodóképességüknek köszönhetô.
Az általunk képviselt repcehibridek közül mindenképpen kiemelésre érdemes a két újonnan elismert RUMBA és INSPIRATION
nevû hibrid. A Rumba a korai éréscsoport, az Inspiration pedig a középérésû csoport kiemelkedô tagja. A legújabb repcehibridünk a
MAXIM névre hallgat, amely idén
került állami elismerésre a középérésû csoportban, ezt az idei évben szeretnénk a hazai piacon bevezetni. A régebbiek közül mindenképpen kiemelendô a SITRO
és a RALLY, e két hibrid szintén
a középérésû csoportba tartozik,
évrôl évre egyre nagyobb területen termesztik a hazai termelôk,
nagy megelégedettséggel.
Rátérve az ôszi kalászosokra itt
szeretném megjegyezni a rovarölôszeres csávázás nagyfokú jelentôségét, különös tekintettel az
ôszi árpa esetében, de a búzánál
is egyre inkább indokolt lehet. Érdemes átgondolni, átszámolni,
hogy az esetleges rovarok elleni
permetezés és a vele járó kockázat vagy a már insekticides csávázás a kifizetôdôbb.
Takarmányárpában egy új fajtával állunk rendelkezésre, ez a
MERLE névre hallgat, eddigi tapasztalataink is azt igazolják, hogy
egy kiváló termô- és betegségellenálló képességû, többsoros árpafajta.
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A Magyarországon termesztett
kétsoros ôszisörárpa-fajták között
piacvezetô helyet foglal el a
VANESSA nevû fajtánk. Jelenleg
a második legnagyobb területen
szaporított ôszisörárpa-fajta idehaza. Már évek óta elôszeretettel
termesztik hazánkban, mivel rendkívül jó télállóság, bôséges terméshozam és kiváló söripari minôség jellemzi. A jelentôsebb
gombabetegségekkel szemben jól
ellenálló fajta.
Ôszi tritikále-fajtánk a TALENTRO, amely középérésû, kiváló
télállóságú, magas terméspotenciállal rendelkezô fajta. Jellemzô
rá a nagyfokú alkalmazkodóképesség a különbözô termôterületekhez.
Ôszibúza-fajtáink is nagymértékben megújultak, természetesen a jól bevált fajtáink maradtak
a kínálatunkban, de több új érkezett. Ilyen rögtön a korai érésû,
szálkás kalászú ENERGO, amely
száraz körülmények között is magas termôképességre képes. Nevezetes a stabilan magas fehérjetartalmáról még a magas termés
mellett is. Jellemzô rá a magas
ezermagtömeg. Gombabetegségekkel szemben jól ellenálló fajta.
Szintén új a NORENOS, amely
kifejezetten a jó termôterületek
tarkalászú minôségi búzafajtája.
Késôi érésû, nagyon jó állóképességû német nemesítésû búzafajta.
Nagyfokú termés- és fehérjestabilitás jellemzi az eltérô évjáratokban. Fuzáriummal szemben jól ellenálló fajta, ezért jó elôveteménye
lehet a kukoricának.

Idén lesz elôször a középérésû
ARKTIS fajta, amely a már sokat
bizonyított, közép-kései AKTEUR
fajtánk továbbfejlesztett változata,
mindkettô tarkalászú, magas termôképességû minôségi búzafajta.
Az Arktis jól tolerálja a késôi vetést, intenzív termesztési körülmények közé ajánljuk.
Ôszi búzáink közül mindenképpen kiemelendô a jól bevált, szálkás kalászú ASTARDO. Ez a fajta
azon termelôk számára ajánlott,
akik megadnak mindent (tápanyag, növényvédelmi kezelések)
a növénynek annak érdekében,
hogy rendkívül jó minôséget (javító) és magas terméseredményt
érjenek el. Nagyon jól bírja az aratáskori csapadékos idôjárást, az
esésszám, mint az egyik legérzékenyebb mutató, ilyen idôjárási
körülmények között is jó értékeket
mutatott. Jellemzô a fajta jó stabilitása, mely szerint a körülményektôl szinte függetlenül, stabilan tartja a magas sikér százalékát, a kimagasló termésmennyiség mellett.
Az említett fajtákon kívül megemlíteném még a CAPO búzánkat, amely több mint egy évtizede
szinte kivétel nélkül, minden évben hozza a rá jellemzô kiváló javító búza minôséget. Szálkás, középérésû ôszi búza, amely összkórtani szempontból jó rezisztenciával rendelkezô fajta.
Bízva abban, hogy fajtáink minél nagyobb termelôi körben kipróbálásra kerülnek az idei évben,
kívánok minden gazdálkodónak
sikeres betakarítást és kedvezô
idôjárást a vetéshez!
Szelepcsényi Gábor
vetômag üzletág manager
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