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Eseménynaptár
A közeljövő legfontosabb hazai 
és külföldi agráreseményei:
További információ: www.agraragazat.hu/esemenyek
Alföldi Állattenyésztési Napok 
és Mezőgazda Expo

Hódmezővásárhely – 2017.05.04-06.
Tuttofood 
– Nemzetközi Élelmiszeripari Szakkiállítás

Milánó (Olaszország) – 2017.05.08-11.
ANIMAL TECH 
- Nemzetközi Állattenyésztési Kiállítás 

Brno (Csehország) – 2017.05.11-14.
Mezőgazdasági Vásár 

Újvidék (Szerbia) – 2017.05.13-19.
Pápai Agrárexpo 2017

Pápa – 2017.05.19-21.
Vetőmag Világkongresszus

Budapest – 2017.05.22-24.
I. NAK Szántóföldi Napok

Mezőfalva – 2017.05.31.-06.01
Belagro – Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás

Minszk (Fehéroroszország) – 2017.06.06-10.
Megjelenik az Agrárágazat júniusi lapszáma

Országosan – 2017.06.07.
Megjelenik az Agrárágazat Káposztarepce 
KÜLÖNSZÁM

Országosan – 2017.06.07.
Kalászos gabona- 
és repce-tanácskozás és -fajtabemutató

Szeged – 2017.06.08.
CEREALS 2017 szántóföldi bemutató

Boothby Graffoe, 
Lincolnshire (Anglia) – 2017.06.14-15.

Országos kalászosgabona-fajtabemutató
Martonvásár – 2017.06.15.

Kalászosgabona- és repce-tanácskozás 
és -fajtabemutató

Szeged – 2017.06.08.
CEREALS 2017 szántóföldi bemutató

Boothby Graffoe, Lincolnshire (Anglia) – 
2017.06.14-15.
Országos kalászosgabona-fajtabemutató

Martonvásár – 2017.06.15.

Kedves Olvasóink!
Májusi lapszámunkkal egy körutazásra invitálom 

önöket. Kezdjük egy jó nagy körrel: még egy tá-

jékozott szépségkirálynő-jelölt is tudja, hogy a 

globális felmelegedés és a világbéke a legége-

tőbb probléma a világon. A klímaváltozás hatása-

ira, mezőgazdaságot érintő következményeire mi 

valóban kíváncsiak voltunk. Majd szűkítve a kört, 

körbejártuk az EU tavalyi növényvédelmi tevé-

kenységeit, olyan megállókon elidőzve, mint az 

endokrin-rombolók, a neonikotinoidok, valamint 

a mégsem rákkeltő glifozát. Sokkal vidámabb 

megállónk is volt, amikor a párizsi utcákon és az 

Eiffel-torony lábánál lestünk be a legsikeresebb 

mezőgépészeink élményeibe. Egész közel voltunk 

már a mindennapjainkhoz, mikor a gyümölcsösben 

járva az alma- és körtefák kórokozóiról beszélget-

tünk, vagy épp a biokertben ólálkodtunk. Jártunk 

ültetvényerdőben, kertészetben, de a végén még-

iscsak a talajon kötöttünk ki, sőt szokásunkhoz hí-

ven mikrobiológiai közelségből szemléltük.

Tehát egy igazi csemegét, a mezőgazdaság va-

lódi sokszínűségét adjuk most olvasóink kezébe. 

De természetesen, ahogy a magyar mezőgazda-

ság, úgy mi sem maradhattunk állattenyésztés 

és persze takarmányozás nélkül. A sors iróniája, 

hogy mikor az újságot terveztük, kézenfekvőnek 

tűnt már a hőstressz fogalmával, következménye-

ivel sokkolni az olvasókat, de mire felocsúdtunk, 

valódi téli táj, szakadó hó fogadott minket április 

második dekádjában. De nem adjuk fel, hőstressz 

lesz (a mostani fagypont után idővel), információ-

ra pedig szükség van. Ehhez, és többi cikkünkhöz, 

beszámolóinkhoz is hasznos olvasást, kellemes 

időtöltést kívánok!

Sándor Ildikó
főszerkesztő



A Vaderstad munkagépek megfelelnek 
a korszerű talajművelési technológiák 
kihívásainak, kompromisszumok nélkül 
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- vallja Szabó Ferenc a HART-AGROSZOLG Kft. műszaki vezetője 

Bács-Kiskun megyében, Harta községben és környé
kén, 2300 hektár bérelt szántóterületen gazdálkodunk, 
és emellett még 500 hektáron szolgáltatást is végzünk. 
Főbb termelt növényeink: őszi búza, őszi árpa, napra
forgó, őszi káposztarepce és kukorica. Öntéstalajaink 
középkötött, heterogén összetételűek, néhol nehezen 
művelhetőek, és nyomokban homokos könnyűszerkeze
tes foltok is tarkítják - mutatta be Szabó Ferenc a gazda
ságot. 

- Ha jól tudom, több Viiderstad munkagéppel is rendel
keznek. Hogyan és minek köszönhetően alakult ki a szak
mai kapcsolat önök között? 
- Igen, széles a palettánk ... Úgy véljük, hogy tevékeny
ségünk eredményes munkavégzésének alappillére a talaj 
hatékony, időbeni, lehetőleg az adott időjárási viszo
nyoknak legmegfelelőbb művelése. 2002-ben hoztunk 
egy döntést: talajaink nem nélkülözhetik a különböző 
műveletek utáni talajlezárást. Többek között e gondo
latnak köszönhetően kerültünk közelebbi kapcsolatba 
a márkával, mivel a Vaderstad már akkoriban hatékony 
felszínegyengető és porhanyító hatással rendelkező hen
gereket kínált. Két 620-as Rollexet vásároltunk tárcsáink 
után, melyekből az egyik CrossBoard simítás kivitel volt. 
Véleményem szerint 15 éve a piac egyik legkompaktabb 
hengere volt. Kitűnő munkát végez azóta is. 
A következő vásárlásunk 2006-ban egy Rapid 600 A típu
sú vetőgép volt. Akkortájt zöldborsót is termeltünk egy 
konzervgyárnak, ám a korábban alkalmazott vetőgépeink 
nem igazán tudtak megfelelni a keresztirányú vetésmély-

VADERSTAD 
www.vaderstad.com 

ség egyenletesség jelentette elvárásának. Az új Rapid a 
következő tavaszon már bizonyította, hogy jól döntöt
tünk, ugyanis kitűnő minőségben, egyöntetűn kelt ki a 
zöldborsónk, ugyanúgy, mint a többi vetett növényünk. 
Ráadásul egy menetben megoldotta a talaj-előkészítést, 
megfelelő volt a mélységtartása, az egyszerű kalibrálás
ról nem is beszélve, ami 10 éve nagy segítség volt! 
A jól bevált Rapidot 7 évig használtuk, mikor úgy döntöt
tünk, hogy lecseréljük. A csere szinte szó szerint értendő, 
hiszen 2013-ban újra egy Rapid mellett voksoltunk. A ve
tőgép tömörítőkerekei által végzett mélységvezérlés a kö
töttebb talajaink esetén is minden esetben pontos mag
lehelyezést jelent. A mai napig egy kitűnő vetőgép van a 
birtokunkban, ami a mi változó, szélsőséges talajadottsá
gaink mellett is tökéletes vetésminőséget produkál. 
Természetesen a két Rapid vásárlása között egyéb gépe
ket is beszereztünk: 2008-ban egy 4 méteres TopDown 
kultivátort, 2012-ben egy 820-as Carrier tárcsát, majd 
rá egy évre jött az NZ Aggressive magágykészítő és egy 
Rexius hengerkapcsoltan. 
- Miért volt szükség ez utóbbi négy munkagépre? 
- Természetesen gépberuházásaink előtt alaposan szét-
néztünk a munkagépek piacán, s bár úgy láttuk, nem épp 
ezek a legolcsóbbak, összességében mégis mellettük 
döntöttünk. Nálunk első helyen a munka minősége áll, 
ráadásul kitűnő anyagminőségű gépekről beszélünk, me
lyek fenntartási igénye ár-érték arányban nagyon jó. A 
kidolgozott technológiai megfelelés, a menetszám-csök
kentés, a talajtaposási kár csökkentése, szóval sorolhat
nám az érveket, összegezve: a Vaderstad munkagépek 
megfelelnek a korszerű talajművelési technológiák kihí
vásainak, kompromisszumok nélkül. 
- Terveznek még egyéb vásárlást a márkától? 
- A nekünk megfelelő gabonavetőgéppel már rendelke-
zünk, ám egy korszerű szemenkénti vetőgépet még sze
retnénk. Repcében a pontos vetésimélység-tartás miatt 
kísérletképpen elvetettünk 42 hektárt a Tempo V 12 so
ros függesztett vetőgéppel. A kelési tapasztalataink jók 
lettek, igaz a kelés körülményei is ideálisak voltak. Bí
zom abban, hogy ha hozzánk kerül, tudja azt a műszaki 
színvonalat biztosítani, amit a korábbi Vaderstad termé
kek képviselnek. 
- Márkahű lett ön? 
- Nem mondanám magam márkahűnek. Igyekeztünk jól 
kiválasztani a saját gazdasági adottságainkra a számunk
ra legmegfelelőbb munkaeszközöket. Eddig - valószínű

leg nem véletlenül - még csak nyertünk a márkával. 
Kalmár Nárcisz 

Vaderstad Kft. 
2475 Kápolnásnyék, Összekötő út 1. 
Telefon: +36 22/ 709-000, fax: +36 22/ 709-023 
E-mail: infohu@vaderstad.com 
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A 20 éves jubileumi akció feltételei: 
• Az akcióban a Vaderstad valamennyi géptípusa részt vesz (kivéve: Spirit, Carrier L/XL). 

• A kampány időtartama: 2017. május 1-2017. június 30. 

• Kedvezmény mértéke: 13-21 %. 

• Az árkedvezmény mértéke a gazdaságban már meglévő, hazánkban újonnan vásárolt 
Vaderstad munkagépek számától függ. Több gép, nagyobb kedvezményt jelent. 

• Szállítási feltételek: gyári opciók alapján. 

• Fizetési feltételek: 10% előleg megrendeléskor. 

Ádám Tamás 
Garamvölgyi József 
Kovács Gábor 

+36 20/242-02-15 
+36 20/965-4 7-42 
+36 20/523-32-42 

Kuhinkó Gábor 
Máté Csaba 
Tolnai Péter 

A tájékozta tás nem telj eskörű ! 

+36 20/944-14-84 
+36 20/455-42-96 
+36 20/237-07-70 



AKTUÁLIS

8 • AGRÁRÁGAZAT • 2017. május • www.agraragazat.hu

Havi Mezőgazdasági Árelemző
Hírek
Műtrágya:
A márciusi gyengülések után ápri-
lis elején enyhe erősödést lehetett 
tapasztalni karbamidfronton, ami 
a legjobban követett áru. Annak 
ellenére, hogy a fekete-tengeri 
árak ugyan még nem változtak, 
mi több a román vagy horvát ki-
kötőkben még csökkentek is, a 
többi kikötőkben már 2-5 dollá-
ros erősödésekről lehetett halla-
ni. A román-horvát kikötői árak 
átlagosan 225 dolláros szint kö-
rül mozogtak április elején szem-
ben a korábbi 230-as szintekkel. 
Ezeken a helyeken kívül mind az 
arab országoknál, mind Kínában, 
Dél-Amerikában, Észak-Ameriká-
ban nőttek az árak.

A nyersolaj ára márciusi gyengü-
lés után, amikor is hordónként 
48 dollár alá süllyedt hamar visz-
szatért április elején az 53 dolláros 
szintekhez. Ez kihat egy idő után 
a gázárakra is, ami természetesen 
az ammónia árát is erősítheti. Áp-
rilis elején azonban ez utóbbi még 
nem történt meg, az ammónia-
nitrát-árak inkább tovább gyen-
gültek a piacokon. A fekete-ten-

geri árak április elején még közel 
20 dolláros gyengülést produkál-
tak. Ez megegyezett a balti árak-
kal is, azaz elsősorban az orosz 
áruk próbálták nagyobb térnyerést 
elérni az exportpiacokon. A nyu-
gat-európai árak is mutattak némi 
csökkenést, de ott inkább néhány 
dolláros mérséklésről lehetett hírt 
hallani. Egyelőre úgy néz ki, hogy 
az európai nitrogénárak nem kö-
vetik le a világ többi tájékán érez-
hető kínálati fennakadásokat, így a 
piaci árak mérsékeltebbek, gyen-
gébbek Európában. A piac most ki-
vár, hogy vajon melyik irányba tud 
tovább lendülni. Sok minden fog 
függni újfent nagyobb tenderek-
től, vajon az indiaiak is vásárlásba 
kezdenek-e, vagy kivárnak.

Az előző cikkünkben elemzett pi-
aci olló tovább nyílt a legnagyobb 
foszforgyártó OCP-csoport és a 
világ többi része között. Az el-
múlt időszakban a már korábban 
is magasra állított árait tartották 
a marokkóiak, míg a világ más 
részein inkább az esés, az árak 
csökkenése volt jellemző. A piaci 
árak alacsonyabbak lettek mind 
az öbölben, mind az orosz piac-

ról származó áruk esetében. Ez 
igaz volt DAP-ra, MAP-ra is. Áp-
rilis elején közel 10-15 dollárral 
estek március végéhez képest a 
fekete-tengeri, illetve balti árak. 
Az alapanyagok közül, mint azt 
már láthattuk a nitrogén eseté-
ben, az orosz ammónium-nitrát 
csökkent, és nagymértékben csök-
kentek a foszforsav-árak is. Egyes 
elemzői jelentések közel 60 dollá-
ros csökkenésekről számolnak be 
a nyugat-európai fronton. Egyedül 
a kén ára emelkedett a március 
végén regisztrált szintekhez ké-
pest. Az európai MOP- vagy ká-
lisóárak márciusban enyhén erő-
södtek, és elérték a tonnánkénti 
250 eurós szinteket. Április elején 
ez a szint stagnálni látszódott az 
elemzők véleménye alapján. Euró-
pához hasonlóan Dél-Amerikában 
szintén erősödik a kálisó ára. Ezek 
a keresletre vezethetőek vissza. 
Egyes kereskedők erősödő tren-
dekről számolnak be Európában 
is. A félhivatalos adatok alapján a 
tavalyi éves termelés bő 2%-kal 
csökkent az egy évvel korábbi ada-
tokhoz viszonyítva. Így 63 millió 
tonna körül alakult az éves ered-
mény, amiből közel 48 millió ex-
portra került. Nagy csökkenést le-
hetett tapasztalni SOP-fronton. Itt 
10% körüli esésről adtak számot. 
A SOP-gyártás így a MOP-termelés 
11%-ának felelt meg a 2016-os 
évben. A Nyugat-Európai keres-
letnek is köszönhetően egyelőre 
stabilan, inkább erősödésre utalva 
tartják magukat az árak.

Gabona: 
Az Európában irányadó Párizsi 
Árutőzsde malmi búza kötéseinek 
árszintje gyakorlatilag március 
eleje óta folyamatosan csökken 
(1. ábra). Technikailag megmaradt 

1. ábra A májusi lejáratú malmi búza jegyzésének alakulása
a Párizsi Árutőzsdén, forrás: barchart.com
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Tarlóhántás és alapművelés=Güttler PrimusPlus szántóföldi 
kultivátor és  SuperMaxx univerzális kultivátor
Elterjedt technológia a Güttler-hengerekkel kapcso-
latban, hogy tarlóhántás után a talajt Güttler-hen-
gerrel zárják le a nedvesség megőrzése érdekében. 
A Güttler most ezekkel a kultivátorokkal nyújtja azt, 
amit eddig két gép összekapcsolásával vagy külön 
menetben lehetett elvégezni. Ejtsünk néhány szót 
először a PrimusPlus szántóföldi kultivátorról! A Gütt-
ler PrimusPlus egy berendezésben ötvözi a tarlóhántó 
szántóföldi kultivátort és a lezáróhengert. 
Ezzel a nehéz kultivátorral 15 cm-től 33 cm mélysé-
gig dolgozhatunk attól függően, hogy épp tarlóhán-
tást vagy alapművelést végzünk. A kultivátor széles 
kapákkal rendelkezik, így a talajt teljes munkaszéles-
ségben átvágja, míg a kapák szögállása akkora, hogy 
éppen megfelelő mértékben emeli a talajszelvényt az 
optimális átlazítás érdekében. Ennek megfelelően a 
kapák nem mozgatnak feleslegesen földet, így ener-
getikai szempontból előnyös a gép vontatása. A kul-
tivátorkapák mögött takaró tárcsák gondoskodnak a 
tarlómaradvány bekeveréséről, illetve az egyenletes 
talajfelszínről. A gép legutolsó művelőeleme termé-

szetesen egy Güttler Simplex hengersor, ami felel az 
egyenletes, nagyobb rögöktől mentes, megfelelően 
tömör, zárt talajfelszínért. Ezzel a technológiával egy 
vékony rétegű, de a felszínen található talaj-szárma-
radvány–keveréket kapunk. Ez az ún. mulcsréteg felel 
a talajnedvesség megőrzéséért, segít a nyomosodás 
megelőzésében, és visszajuttatja a szerves anyagot a 
talajba, így növeli a talaj humusztartalmát is.
A másik Güttler-kultivátor a SuperMaxx. Mint azt 
bemutatóinkon már láthatták, ez a hagyományos 
kombinátorokhoz hasonló gép nemcsak magágyké-
szítésre alkalmas, hanem könnyebb művelésű talajo-
kon tarlóhántásra is. Megerősített, lándzsás kapáinak 
köszönhetően az olyan kemény, durva szántásokon 
is alkalmas szántáselmunkálásra, ahol a hagyomá-
nyos, könnyű kultivátorok már nem képesek megfe-
lelő munkát végezni. Ez a kultivátor már 12 méteres 
munkaszélességben is a gazdálkodók rendelkezésére 
áll a még hatékonyabb talajmunka érdekében. 

 
www.guttler.hu
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továbbra is a rés, aminek esélye 
van arra, hogy betöltésre kerüljön 
173,5 eurós árszinten. Mindennek 
ellenére a piac, ahogyan azt elő-
ző számunkban kifejtettük igen 
pozitív fejleményeket nyugtázott, 
aminek az eredményeképpen az 
áresés tovább folytatódott ápri-
lis hónap közepéig is, a cikkünk 
leadásának időpontjáig. A piaco-
kon a befektetői tőke további ár-
esésekre számít kiindulva a felvett 
pozícióikon. Úgymond’ „short”-ol-
ták magukat, azaz eladtak nagy 
mennyiségben búzát és kukoricát 
az árutőzsdéken annak fejében, 
hogy a későbbiekben visszavásá-
rolják őket, amikor az ár már ala-
csonyabb lesz. A folyamatos esés 
ennek is betudható volt, hogy 
gyakorlatilag átpozícionálta a tőke 
magát és nagymennyiségben ad-
ták el a pozícióikat. Mint már emlí-
tettük korábban is, az úgynevezett 
„spekuláns” tőke jelenléte nem 
káros, amennyiben a likviditásról 
beszélünk. A hátránya az, hogy 
egy-egy hírt nagyobb mértékben 
kapnak fel, és ennek következté-
ben a kilengések mértéke, a vo-
latilitás nagymértékű. Azonban 
amiért a piac megfordult, az nem 
a tőkének köszönhető, hanem 
az adott termék kínálat-keresleti 
együtthatóinak. Mint egy hónapja 
megírtuk, a piacon nőtt a terme-
lés, a kínálati oldal, nőtt a készle-
tek nagysága, ami arra engedett 
következtetni, hogy csökkenni fog 
az ár. Az északi földtekén közelít 
az új aratás időpontja is, ahogy 
egyre közelebb kerül a nyár, úgy 
egyre inkább csökken az esélye 
a meglepetéseknek is. Persze „a 
májusi eső aranyat ér” közmondás 
továbbra is tartja magát, azaz egy 
esetleges hosszan tartó száraz idő 
okozhat problémát, ami a csökke-
nést nemcsak megállítaná, hanem 
feltehetően erősödésbe csapna át, 
főleg annak tudatában is, hogy 
nagy a befektetői tőke kitettsége.

Az amerikai búzaexport szárnyal 
az elemzői adatok alapján, ami 
arra enged következtetni, hogy 
relatíve olcsó a többi áruhoz ké-
pest. Ez az európai árakra nega-
tív hatással lehet, amennyiben az 
exportot az unió növelni szeretné.

A kukorica a nemzetközileg irány-
adó Chicago-i Árutőzsdén hason-
lóan csökkenő tendenciát mutatott 
cikkünk leadásának időpontjáig 
(2. ábra). Hasonló irányt mutatott 
az európai árutőzsde is. A Párizsi 
Árutőzsdén (3. ábra) a kukorica 
lekövette a Chicago-i Árutőzsdét. 
A kettő között a különbség a tő-
ke más-más mértékű befolyásolá-
sát mutatja az árakban. A Párizsi 
Árutőzsde kukoricaszekciója ko-
rántsem olyan likvid, mint a pár-
jáé Chicagóban. Azonban az irány-
zat, a trendek megegyeznek a két 
grafikonon. A búzával ellentétben 
a kukoricapiacon az lehet a kérdés 
az elkövetkező hónapban, hogy 
vajon nem túl olcsó-e a kukorica 
ára annak ellenére, hogy az észa-
ki féltekén még egyelőre el sem 
ültették a terményt. A dél-ame-
rikai hírek azonban egyelőre jók, 
az ottani terméskilátások, eddigi 
adatok kedvezőek. Azonban a vi-
lág fizikai piacán egyelőre az áru 
nem elérhető, így továbbra is erős 
a kereslet az északi félteke kuko-

ricakészleteire, ami esetlegesen 
gátat szabhat a további nagymér-
tékű esésnek. Az időjárásfaktor 
továbbra is jelentős befolyással 
bírhat ezen a piacon is.

Takarmány:
Az irányadó Chicago-i Árutőzs-
dén a szójadaraárak folyamatosan 
csökkentek az elmúlt időszakban 
(4. ábra). Gyakorlatilag a 355 dol-
láros szintről 310 dollár alá estek 
be, ami amerikai tonnára vonatko-
zik, azaz metrikus tonna szintjén 
az esés mértéke közel 50 dollár 
volt. Mint ismeretes, a váltószám 
1,10231, azaz a metrikus tonnát 
ennyivel kell elosztani ahhoz, hogy 
az amerikai tonnát megkapjuk, 
vagy fordítva, az amerikai tonnát 
ennyivel kell szorozni ahhoz, hogy 
megkapjuk az értéket metrikus 
tonnában. A szójakomplexum, az-
az a szójadara és az abból sajto-
lás útján nyert két társterméke, 
az olaj és a dara nagy nyomás alá 
került, miután a dél-amerikai ara-
tás igen előrehaladott állapotban 
van. Még nem zárult le az aratás, 
de az átlagos 78 helyett 85%-os 
szinten van. Ennek az eredmé-
nyeképpen a dél-amerikai árak 
erősebben csökkentek, ami azt 
jelenti, hogy a dél-amerikai bá-
zis nagyobb mértékű csökkené-
se versenyképtelenebbé tette az 

2. ábra A májusi lejáratú kukorica árutőzsdei kötéseinek alakulása
a Chicago-i Árutőzsdén, forrás: barchart.com
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észak-amerikai árut a nemzetközi 
kereskedelemben. A bázis az ár-
különbség a fizikai, valós ár között 
és az iránymutató árutőzsdei ár 
között. A bázist mindenhol mérik, 
Dél-Amerikában, a new orleans-i 
öbölben, illetve beszélhetünk bá-
zisról dunai kikötői paritáson is, 
illetve szlovén kikötői, vagy rot-
terdami, constantai paritásokon. 
A verseny miatt csökkenésnek in-
dult a szója komplex ára is az áru-
tőzsdén. Mindezek ellenére a fizi-
kai piacon még mindig nagy a ke-
reslet az amerikai áru iránt, hiszen 
a dél-amerikai még nem elérhető, 
de a heti jelentésekből az export-
mértéke csökkenést mutat.

Hasonló képet mutat Európában 
a repcemag ára is. Március óta a 
425 euró feletti ár mára 395-re 
redukálódott, azaz tonnánként 
30 eurót vesztett az árból. Ez szin-
tén igaz globális szinten is, a ten-
gerentúlon is csökken a kanadai 
vetélytárs értéke.

A fizikai piacon a szójadara ára 
cikkünk leadásának idején ápri-
lis hónapra 363 dollár környéken 
mozgott kilónként FCA Koper pa-
ritáson. Gyakorlatilag hasonló ár-
szinten lehetett kötni júniusig is a 
mennyiségeket. Július decemberi 
szállításokat 370 dollár alatt lehe-

tett megvásárolni. Március elején 
ezek az árszintek még 30 dollárral 
magasabbak voltak.

A vitamin fronton továbberősödés-
ről lehet hallani C-vitaminfronton. 
Vannak, akik már kilónkénti 15-20 
dolláros árakról is beszélnek. Az új 
gyártók piacra lépése feltehetően 
csak 2018 második felén várha-
tó, ami annyit jelent, hogy egye-
lőre nem lesz enyhülés az árban. 
Az E-vitamin ára takarmányfron-
ton azonban továbbra is gyenge 
lábakon áll. A többi vitamin kevert 
képet mutat, általában azonban 
elmondható, hogy inkább enyhe 
emelkedés jellemzi a piacot és ez 
várható az idei évre, köszönhető a 
kínai környezetvédelmi program-
nak, ami miatt sorra zárnak be 
gyárakat, termelő egységeket.
 
Végtermék:
Az európai sertéshúsárak az el-
múlt hónap folyamán tovább erő-
södtek. Ez köszönhető volt annak 
is, hogy a kereslet folyamatosan 
erős maradt, míg a kínálati oldalon 
változás nem történt. Ez várható 
is volt azok után, hogy átlagosan 
az egész unióban csökkent az ál-
latlétszám. A keresletet a folyama-
tos export kielégítése miatt tartós. 
Az ázsiai országok jó felvevő piac-
nak számítanak. Németországban 

az árak meghaladtak a kilónkénti 
1,63 eurót (vágott súlyban). Ösz-
szehasonlítva ezt az árat a 7. he-
ti árral jelentős az eltérés, hiszen 
akkor még 1,47 eurót fizettek egy 
kilogrammért. Ez közel 50 forintos 
eltérést mutat pár hét leforgása 
alatt. A húsvéti ünnepek miatt az 
árak feltehetően nem mozdulnak 
ki ebből az irányból, a kereslet 
egyelőre erősnek tűnik, míg a kí-
nálati oldalon továbbra sincs elő-
relépés.
A hazai piacon hasonlóan emel-
kedett a vágósertés termelői ára. 
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
adatai alapján a januárban 219.193 
sertést vágtak, 475,04 forintos át-
lagár mellett. Márciusban ez az 
adat már 259.333 darab vágásra 
növekedett, míg a hasított-meleg- 
súlyban mért átlagár enyhén nőtt 
kilónkénti 286,39 forintra. Hazai 
sertésfronton már januárban el-
kezdett részidőben működni az új 
mohácsi vágóhíd, ami még január 
10-én megkapta működési enge-
délyét. Az azóta eltelt időszakban 
még nem futott fel az üzemelés, 
még távol van az egymillió ser-
tés vágását elérő maximum éves 
kapacitásától, de egyes elemzők-
től már most lehetett vészjósló 
híreket hallani arról, hogy a kínai 
tulajdonba került Smithfield (2 év-
vel ezelőtt vásárolták fel a világ 
legnagyobb sertéshús termelőjét 
a kínai befektetők), illetve egyéb 
kínai érdekeltségek komoly ver-
senyhelyzet elé helyezik majd az 
üzemet, ami nem lesz hasznos a 
befektetés megtérülését tekint-
ve. Az érdekesség ebben az, hogy 
amennyiben a többi környékbeli 
üzem nyereségesen el tudja lát-
ni a kínai igényeket – elvégre az 
elsődleges piac Kína, a világ leg-
nagyobb sertéshús fogyasztója –, 
akkor épp az ellenkezője igazo-
lódhat be, azaz abban az esetben 
a többi magyar fél is képes lesz 
versenyképes környezetet, árat 

3. ábra A júniusi lejáratú kukorica áralakulása a Párizsi Árutőzsdén,
forrás: barchart.com



AMAZONE Cayros M1020/3 
váltvaforgató eke 
Alapfelszereltség: 
• 3 vasú váltvaforgató eke, 
• mechanikus fogásszélesség-állítás, 
• 120x100 mm-es gerendely, 
• 90-120 LE-s traktorokhoz, 
• nyírócsavaros kőbiztosítás, 
• WY400 teli vagy WST430 réselt kormánylemez, 
• 78 cm gerendelymagasság, 
• beforgatólemezek, 
• 550 mm-es átbillenő gumi támkerék, 
• 500 mm-es csipkézett tárcsás csoroszlya, 
• orrbetétes ekevas. 

Akciós ár WY400 
teli kormánylemezzel 8.500,- EUR +ÁFA 

Akciós ár WST430 
réselt kormánylemezzel 9.500,- EUR +ÁFA 

AMAZON E Cayros XMlOS0/4 
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biztosítani, ami növelheti az esélyt 
arra, hogy a hazai populáció nagy-
sága újfent növekedő pályára áll-
jon. Amennyiben nem lenne ver-
senyképes az itt termelt áru, úgy 
a kínaiak sem fektettek volna be. 
A sertésprogram eddig marketing-
re költött részét esetleg érdemes 
lenne átgondolni, és új rendszert 
kidolgozva az exportot segíteni. 
Ennek növelésével el lehet jutni az 
egyedszám növeléséhez.

Húsvét közeledtével újfent erő-
södésre lehet számítani bárány-
fronton is. Amíg a karácsonyi árak 
általában a legmagasabbak egy 
adott évben, addig a legnagyobb 
kereslet húsvétkor jelentkezik. En-
nek figyelembe vételével is növek-
szik az ár. Idén januárban a kará-
csonyi lecsengés után 6800 darab 
bárányt értékesítettek Magyar-
országon. Az átlagár 772,19 fo-
rint volt az AKI jelentése alapján. 

Februárban már 10.389 darabról 
beszélhettünk, míg márciusra már 
31.741 darabra nőtt a kereslet. 
Az átlagár a januári ár után közel 
708 forintra gyengült februárra, 
de márciusban már átlagosan 750 
forint felett fizettek a termelőknek 
egy kilogramm élő bárány után.

Valuta:
Már szinte megszokottan írhat-
juk, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
Monetáris Tanácsa továbbra is 
0,9%-on hagyta a jegybanki ka-
matláb mértékét. Ez immár las-
san egy éve, 2016. május 25-e 
óta ezen a szinten áll. A legutóbbi 

4. ábra A májusi lejáratú szójadara árutőzsdei kötéseinek alakulása,
forrás: barchart.com
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kamat-meghatározó ülésen, 2017. 
március 28-án változatlan szinten 
tartották mind a betéti, mind a hi-
telkamatlábakat is. Az ülés után 
az indoklás szerint továbbra is 
vannak kiaknázatlan bővülési le-
hetőségek, amik a tavalyi vissza-
esés után idén realizálódnak majd. 
A várható infláció 2018 első felé-
ben éri majd el a kívánatos szin-
tet. Ezzel azt is kifejtették a sorok 
között, hogy feltehetően továbbra 
sem fognak emelni a kamatláb 
mértékén, legalább is feltehetően 
2018 második feléig nem. Nyilván 
vannak szituációk, amikor meg-
változhat a mostani vélemény, de 
a mai elemzések alapján ez lehet 
a terv. Azt azonban szintén nem 
lehet kizárni, hogy amennyiben 
a kiaknázatlan lehetőségek még-
sem valósulnak meg a megfelelő 
ütemben, és nem bővül a gazda-
ság az elvárt mértékben, akkor 
esetleg további csökkentésekről 

lehet-e beszélni. Általánosságban 
a jegybank kommunikációjának a 
célja az infláció helyes szintjének 
beállítása. Amennyiben az inflá-
ció emelkedése csökkenne, vagy 
megfordulna, úgy szinte bizonyos, 
hogy hozzányúlnak majd a kamat-
láb emeléséhez.
Nemzetközi viszonylatban a dol-
lár feltehetően tovább folytatja 
majd a kamatemelési programját, 
míg egyelőre az unió jegybankja, 
az EKB továbbra is lazább mone-
táris politikát kénytelen folytatni. 
A dollár a kezdeti botladozások 
után március 28-a óta újfent az 
erősödés útjára lépett az euróval 
szemben. Március 28-án még kö-
zel 1,09 amerikai dollárt fizették 
egy euróért, míg a cikkünk leadá-
sának határidején ez már az 1,06-
os értéket közelítette.
Az elmúlt időszakban a Cseh Köz-
ponti Bank elengedte a korona 
értékét, azaz megszüntették az 

intervenciós határokat, nem fog-
ják ezentúl az euróhoz viszonyí-
tani a korona szintjét. Erre sok 
befektető várt már, hiszen újabb 
valutát találhattak, amit úgyne-
vezett menekülő valutaként je-
gyezhetnek. Hazánkra nézve már 
sajnálatos tény, hogy az egykoron 
éllovas Magyarország mára milyen 
mértékben leszakadt a cseh gaz-
daságtól, hiszen míg hazánkban 
találhatók lassan az unió legszegé-
nyebb régiói, addig a csehek egy-
re feljebb kerültek. A hír hallatán 
a korona közel 2%-os erősödést 
produkált az euró ellenében, míg 
a magyar fizetőeszközzel szem-
ben közel 3%-ot erősödött. Ebből 
is látszik, hogy mára már nem 
szükséges, hogy a közép európai 
térség valutái együtt mozogjanak, 
hiszen amíg a cseh korona erősö-
dik az euróhoz képest, addig a fo-
rint romlik.

Tömösi Attila
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Termeljünk GMO-mentes
szójababot Európában!

A 2012-ben alapított bécsi „Donau 
Soja” egyesület célkitűzése az, 
hogy 2025-ig szójabab-szükség-

letünk felét saját elvárásaink szerin-
ti minőségben magunk termeljük meg. 

Ma már 21 ország 270 termelő, kutató és kereskedő cége 
törekszik erre. Magyarország is csatlakozott a Duna-térség 
GMO-mentes kezdeményezéséhez. Az érintett országok-
ban az utóbbi öt évben a szójabab vetésterülete a kezdeti 
939.012 hektárról (Ukrajnát is beleszámítva) 1,6 millióra nőtt. 
2016-ban a teljes termésmennyiség 4,1 millió tonna volt.

Ipari turizmus – látogassa meg az MTZ 
gyártóüzemét! 
A traktorállományunk legjelentősebb hányadát 
képező MTZ-traktorok fehéroroszországi gyá-
rát 1946-ban alapították. A „Belarus” márkané-
ven világszerte ismert traktorok minszki gyára 
mostantól kezdve látogatható. A legfeljebb 30 
fős csoportban 12 év alatti gyermek nem lehet. 
Orosz, angol, spanyol vagy német nyelvű ide-
genvezetővel a 10, illetve 13 órakor kezdődő 
gyárbejárás személyenként 9 rubelbe kerül. Bő-
vebben: mtztourism@belarus-tractor.com.

AGRITECHNICA 2017: fókuszban a fenntarthatóság
A világ idei legnagyobb mezőgazdasági gépesítési kiállításának jelszava: 
„Zöld jövő – észszerű technológiák”. Hannoverben november 12-től félmil-
lióan láthatják 2.900 kiállító mindenre kiterjedő kínálatát. A „Green Future 
– Smart Technology” szlogenben a „Smart” jelentése „okos, elegáns, finom, 
ügyes, rafinált” is lehet, arra utalva, hogy egyszerűbb megoldásokkal is 
érvényesíthetők a gazdaságosság, a környezetvédelem és a társadalom el-
várásai.

Sertésbrucellózis 
Felső-Ausztriában
A hullámláznak is nevezett bru-
cellózis kórokozója emberre csak 
akkor jelent veszélyt, ha napi 
rendszerességgel kerül érintke-

zésbe fertőzött állatokkal. A Grieskirchen környéki gaz-
daság 70 kocáját már levágták – az állomány felénél 
kimutatható volt ez a betegség. 13 másik gazdaság vá-
sárolt innen malacokat. Ezeket meg kell keresni, le kell 
vágni az állatokat, és esetleges fertőzöttségüket elle-
nőrizni kell. A környékbeli vadászoknak a lelőtt nyulakat 
is le kell adni vizsgálatra.

A világ legnagyobb tehenészeti telepe
Kína északkeleti sarká-
ban levő Mudanjiangban 
már készül a 100.000 te-
jelőtehenet befogadó te-
lep. Amikor elkészül, ez 

lesz a világ jelenleg legnagyobb ilyen létesítménye.
A „Kínai-orosz bemutató gazdaság” néven futó projekt 
bekerülési költsége körülbelül 137 millió euró. Az álla-
tok takarmányát 100.00 hektárnyi területen termelik 
meg, amelynek egy része Oroszországban van. Ha a 
2018. évi felfutási szakasz eredményes lesz, akkor a 
kínaiak még 200.000 ha orosz földet bérelnének.

Kitekintő
Mi történt a nagyvilágban?

Magnéziummal és kénnel felturbózva
A kijuttatott nitrogén és más tápanyagok a 
növény számára sokkal jobban felvehetővé 
válnak, ha a talaj Mg+S-tartalma is optimá-
lis. A magnéziumszulfát nem savanyítja a ta-
lajt, semleges pH-hatású. A termésbiztonság 
zálogának tekinthető – a német K+S saját 
bányáiból származó – ESTA® Kieserit ásványi 
trágya felhasználásának előnyeiről, módjáról 
és a különböző kultúrákban javasolt dózisairól 
egy különleges kialakítású füzetből tájékozód-
hatunk, amely a 30/232-01-54 számon a pos-
tacím megadásával ingyenesen elérhető.

SHREDLAGE® – a silókukori-
ca feltárásának új eszköze
A CLAAS JAGUAR járvaszecskázó-
jának SHREDLAGE® szemroppantó 
hengerpárja lett „a 2017. év gé-

pe” Párizsban. Használatával a silókukorica szecskahossza 
szokatlanul hosszú, akár 26-30 mm is lehet. Az intenzív 
szemroppantással sokszorosára nő a szecska felülete. Be-
tároláskor javul a bakteriális fermentáció, etetéskor pedig 
az emésztés. Nagyobb a tejhozam, egészségesebb az állat. 
Csökkenthető az abraktakarmányok mennyisége, és olyan 
szerkezetjavító összetevőkre sem feltétlenül van szükség, 
mint a szalma. Gyártja a CLAAS Industrietechnik Paderborn.
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Lánctalpassal a szőlősorok között
Meredek szőlőhegyekre készült a Mode-
na-i Andreoli Engineering alacsony súlypon-
tú lánctalpas eszközhordozója. A keskeny 
nyomtávú UT 110 alapgéppel a talajművelés, 
tereprendezés, műtrágyaszórás, permetezés 
és még a betakarítás is veszélytelenül meg-
oldható. A sorok végénél a gép saját függő-
leges tengelye körül is megfordulhat, nincs 
szükség széles szabad 
sávokra. A légrugózású 
vezetőülésben helyet 
foglaló vezető élvezhe-
ti a légkondicionált és a 
karbonszűrön keresztül 
megtisztított levegőjű 
belteret.

Az FMC rátette a kezét 
a DuPont növényvédelmi ágazatára
A Dow Chemical és a DuPont egyesülésével a világ legnagyobb, mint-
egy 130 milliárd dollár piaci tőkeértékű vegyipari vállalata jön létre. 
Az engedélyezés feltétele, hogy a nálunk eddig csak különleges beta-
karító gépeiről ismert óriáscég, az FMC 1,2 milliárd $ és „Health and 
Nutrition” üzletága ellenében megkapja a DuPont rovar- és gyomir-
tószer-portfóliójának, valamint K+F kapacitásának nagyobb részét. 

Az ügylet révén az FMC 2017-ben 1,5 milliárd $ bevételre és 476 millió $ adózás előtti eredményre számít.

Helmut Claast
a „Feltalálók Oscar-
díjával”, a Diesel-
éremmel tüntették ki
Nevéhez fűződik a moduláris 
felépítésű DOMINATOR, világ-
szerte a leghíresebb kombájn. 
Az ő idejében fejlesztették ki 
a DOMINATOR hatékony utód-

ját, a LEXION-t. Sikertörténetének mérföldköve 
a JAGUAR önjáró silózó, mellyel a CLAAS világ-
piac-vezető lett. „Nagyon különleges dolog, ha 
valaki több mint 90 évesen még egy ilyen ki-
tüntetést vehet át” – nyilatkozta Helmut Claas a 
müncheni Német Múzeum dísztermében tartott 
ünnepélyes eseményen.

Napfény gombnyomásra
A világ legnagyobb mesterséges 
napja süt 2017. március 23. óta az 
Aachen melletti Jülichben, a néme-
tek Légiközlekedési és Űrutazási 
Kutatóközpontjában (DLR). A nap 
energiáját koncentráló naptor-
nyokkal eddig is állítottak elő hidrogént vízből, majd a 
hidrogénből más üzemanyagokat. A kutatáshoz azon-
ban megbízható energiaforrás kell. A DLR 7,9 millió € 
értékű napja 149 fénysugárzóval a földfelszíni napsu-
gárzás 10.000-szeresét bocsátja ki. 20 x 20 cm méretű 
fókuszában 3.000 oC a hőmérséklet.

Nehéz a bormarketing – óriási a verseny!
A Düsseldorfban március közepén tartott ProWein szak-
vásáron 60 ország több mint 6.500 kiállítója mutatkozott 
be – köztük hazánk is.  Az erőviszonyokról annyit, hogy a 
kiállítók fele Olaszországból (1.600) és Franciaországból 
(1.500) érkezett, majd a rangsorban Németország követ-
kezett 1.000 kiállítóval, 600 tengerentúli borászt és borke-
reskedőt, az osztrákokat, a spanyolokat és a portugálokat 
megelőzve. A közönség „sztárja” Sting toszkánai Il Palagio 
borászata volt. A szupersztár felesége, Trudie Styler társa-
ságában mutatta be saját borait.

A Szakadáth-Gépker Kft. a LELY 
szálastakarmány gépeinek hivatalos
importőre Magyarországon

Nagyra nőtt, de alaptalan az a hírlapi kacsa, amit a Lely felvásárlása körül fújt fel a kül-
honi és részben a magyar sajtó. – Egy sokéves folyamat első 100 lépéséből az első 2-nél 
járunk. Az AGCO részéről még csak szándék-kinyilvánítás történt a Lely felé, ha tehát 
egyáltalán lesz felvásárlás, az is hosszú évek folyamatában valósulna meg. Ha egyálta-
lán így lesz, akkor sem várható olyan fordulat, ami az eddig is gyors és minőségi szol-
gáltatást nyújtó Lely-márkaképviselet munkáját befolyásolná. Alkatrész, lelkiismeretes 
szerviz- és egyéb szolgáltatásaink hosszú távon biztosítottak, és a Szakadáth-Gépker, 
valamint a Lely iránti folyamatosan növekvő érdeklődés magabiztos piaci jelenétet biz-
tosít a jövőben is – nyilatkozta Szakadáth László.
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Pályázati aktualitások
A kertészeti ágazat korszerűsítésének keretében lehetőség nyílik a gyógy- és fűszernövény termesztés fej-
lesztésére pályázati forrás bevonásával a gazdálkodók részére. Havi tájékoztatónkban most erről a támogatási 
formáról szeretnénk bővebb információkat közölni az érdeklődők számára.

A kertészeti ágazaton belül a gyógynövény ter- 
mesztése és gyűjtése évszázados hagyománnyal 
bír, amelynek az agrárgazdaságban betöltött szere-
pe is jelentős, emellett hozzájárul a vidéki térségek-
ben a foglalkoztatás fenntartásához és növeléséhez. 
Az ágazat által előállított természetes, gyógyászati 
alapanyagokra egyre növekvő igény mutatkozik, el-
sősorban a magasabb feldolgozottsági fokú készter-
mékek bel- és külpiaci értékesítésénél.

A pályázat elnyerését követő cél a kertészeti ága-
zatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők 
versenyképességének javítása, a hozzáadott érték 
termelésének növelése az innovatív és környezet-
barát kertészeti technológiák és termesztési módok 
elterjesztésével, valamint a post-harvest tevékeny-
ség eszközeinek beszerzésének támogatása, a nagy 
kézimunkaigényű ágazatok technológiai fejlesztése a 
foglalkoztatotti létszám növelése útján.
 
Támogatást igénylők köre
• Mezőgazdasági termelő
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes 
lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő 
esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevé-
kenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzem-
mérettel rendelkezik,
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes 
lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő 
esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
• Konzorcium
– minden egyes tagnak külön meg kell felelni a me-
zőgazdasági termelőre meghatározott jogosultsági 
feltételeknek,
– legalább öt tagból áll,
– nem lehetnek egymásnak partner, illetve kapcsoló-
dó vállalkozásai.
• Termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazda-
sági termelők tagságával működő szövetkezet, vala-
mint a szociális szövetkezet esetén a támogatási ké-
relem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre 
vonatkozóan a tagok
– árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt 
árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevé-
kenységből kell származnia, és

– legalább 50%-ának igazolnia kell a legalább 6000 
euró STÉ értékű üzemméretet.
Támogatásban nem részesülhet:
– aki a jelen pályázati felhívás keretében már része-
sült támogatásban.
 
Támogatható tevékenységek
1. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény-ültetvény 
telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepíté-
se, valamint a meglévő ültetvények felújítása, kor-
szerűsítése
– új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény 
telepítése,
– új nem cserjés és félcserje típusú évelő növények-
ből létrehozott ültetvény telepítése,
– meglévő, kötelező termesztésben tartási időt, a 
pályázat benyújtásának időpontjában meg nem hala-
dott korú cserjés típusú ültetvény területének növe-
lése, amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő 
művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból 
eléri a meghatározott legkisebb támogatható ültet-
vényméretet,
– meglévő, a kötelező termesztésben tartási időt, 
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 
meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy 
fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megvál-
toztatásához (ültetvénycsere),
– szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, fel-
újítása,
– gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, fel-
újítása,
– kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha 
kapcsolódik az első négy pontban meghatározott te-
vékenységek valamelyikéhez.
Cserjés típusú, nem cserjés típusú évelő és félcserje 
típusú növények esetében a pályázati felhívás mellék-
letében szereplő növények telepítése támogatható. 
A mellékletben nem szereplő, nem cserjés típusú 
évelő és félcserje típusú növény telepítése akkor tá-
mogatott, ha arról a támogatást igénylő a Gyógynö-
vény Szövetség és Terméktanács által kiállított szak-
mai ajánlással rendelkezik.
Cserje típusú növény telepítése esetén, illetve cserje 
típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy faj-
taszerkezetének korszerűsítése vagy megváltoztatá-
sa (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének 



www.agraragazat.hu • 2017. május • AGRÁRÁGAZAT • 19

Több mint 15 éves munkatapasztalat EU-s és hazai pályázatokban • Szé leskörű kis-, és nagyvállalati, váll alkozói referencialista • Projektmenedzsment 
- Pályázati tanácsadástól a pénzlehívásig • Ingyenes tájékoztató és személyes konzultáció 

soM..ximár megjelent és a közeljövőben várható népszerű agrár- és vidékfejlesztési pályázatisle1letősrégek: 
- Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés, gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztés 

-A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (öntözés) 
- Borászat kialakítása, fejlesztése 

- Éghajl változáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 
- Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása 

BÁBOLNA - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítása és fejlesztése BÁBOLNA 
- Tanyák háztartási léptékű villamos energia, vízellátás, szennyvízkezelési fejlesztései 

- Erdészeti technológia fejlesztése, erdei termékek feldolgozását szolgáló gépek, eszközök beszerzése 

Som-Tan Kft. • e-mail: info@somtan.hu • Telefon: 34/568-167 • Ügyvezetö: 30/2985-410 • Projektvezető : 30/3490-557 
Irodák: Komárom-Eszter om me e - Bábolna • Bács-Kiskun me e - Kiskunma·sa 

FÉM- ÉS MŰANYAGIPARI KFT. 
~ Lindab 

Márkakereskedés, 
márkakivitelezés 

lel: 06-30/9432-766 

33x75 m-es 

új acél-vázszerkezet 

istállónak, 

terménytárolónak, 

Szerelve is! 

--..llll!e~:a•:a•• • - :E I-•~~ 
ÉS :S::ZER..KE::ZET"C5i-Y-Á..R..T" 

FF eszközök a terményrakodás szolgálatában 
Talajlazítók, bálarendező eszközök bemutatása 

FERRO FLEX Szakmai nap 2015.05.12.-én Lengyeltótiban! 
Minden kedves partnert és érdeklődőt 
szeretettel várunk, mozgó bemutatónk első állomásán. 
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növeléséhez kapcsolódó költségek a pályázat mellék-
leteiben meghatározott összeghatárig számolhatóak 
el. Valódi levendula és hibrid levendula telepítése 
esetén – amennyiben saját előállítású dugvány fel-
használásával történik – a mellékletben meghatáro-
zott összeget csökkenteni kell az alábbi szorzat ösz-
szegével: hektáronkénti tőszám x 80 Ft.
2. Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: 
gyógy- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó 
post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése
– fosztás, aprítás, morzsolás, vágás, szárítás, csoma-
golás gépei, eszközei.
 
Megkezdés, megvalósítás, fenntartás
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően meg-
kezdett projekthez nem igényelhető. A projekt meg-
valósítását a benyújtást követő napon a támogatást 
igénylő saját felelősségére megkezdheti. Meglévő, 
cserjés típusú ültetvény területének növelése va-
lamint meglévő ültetvény kivágása, felszámolása 
esetében a Magyar Államkincstár által lefolytatott, 
előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a 
beruházás. A projekt végrehajtása során legfeljebb 
4 mérföldkövet lehet tervezni. Egyszeri elszámolás 
kivételével – a támogatói okirat kézbesítését köve-
tő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezménye-
zett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg 
legalább 10%-ával. A projekt fizikai befejezésére a 
Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számí-
tott legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt 
fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott 
tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. 
A cserje típusú növény telepítése esetében az ültet-
vényt a termőre fordulástól számított előírt kötelező 
termesztésben tartási ideig művelésben kell tartani. 
A nem cserjés és félcserje típusú évelő növények te-
lepítése esetében az ültetvényt a termő évekre meg-
határozott ideig művelésben kell tartani. Amennyiben 
a nem cserjés és félcserje típusú évelő növények te-
lepítése esetében a termő évek száma nem éri el a 
3 évet, úgy a támogatást igénylő a projekt pénzügyi 
befejezésétől számított 3 évig köteles fenntartani. 
Amennyiben a támogatási kérelem a mellékletében 
nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcser-
je típusú növény telepítésére irányul, úgy, az arról 
kiállított szakmai ajánlásban foglalt termő évek szá-
ma képezi a fenntartási kötelezettséget, azzal, hogy 
amennyiben a termő évek száma nem éri el a 3 évet, 
úgy a támogatást igénylő a projekt pénzügyi befeje-
zésétől számított 3 évig köteles fenntartani az ültet-
vényt. A post-harvest tevékenység eszközeinek be-
szerzése esetén a pályázat fenntartási kötelezettsége 
a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig tart.
 
Támogatás mértéke, összege
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 mil-
liárd forint, amiből 0,5 milliárd forint került elkülöní-

tésre a fiatal mezőgazdasági termelők részére. Meg-
látásunk szerint várhatóan 3-400 db pályázat része-
sülhet majd támogatói okiratban.
Az Irányító Hatóság a végrehajtás során a források 
legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró 
Standard Termelési Érték üzemmérettel rendelkező 
mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ 
megállapításakor a partner, illetve kapcsolt vállalko-
zásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzeme-
inek STÉ-it is figyelembe kell venni.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, 
kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke a Közép-Magyaror-
szági régióban az elszámolható kiadások 40%, míg a 
Közép-Magyarországi régión kívül 50%.
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalék-
ponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollek-
tív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal 
megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A támogatott projektek esetében az utófinanszírozá-
sú tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg 
mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A támogatás igénybevételével vállalt 
kötelezettségek
Amennyiben a támogatást igénylő munkavállalót fog-
lalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósí-
tási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bá-
zislétszámot, ami a benyújtást megelőző naptári év 
foglalkoztatotti átlaglétszáma határoz meg. Ameny-
nyiben a kötelező művelésben tartási idő meghaladja 
2023. december 31. napját, úgy a létszámfenntartás-
ra vonatkozó, valamint a létszámbővítési vállalásából 
fakadó fenntartási kötelezettségnek 2023. december 
31. napjáig köteles eleget tenni.
A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jó-
váhagyott elszámolható kiadások összegének lega-
lább 80%-át teljesíteni.
A nem cserjés és félcserje típusú évelő növények 
telepítése esetében a legkisebb támogatható össz-
területnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a 
legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 
0,25 ha területnagyságot. Cserjés típusú növények 
esetében a legkisebb támogatható összterületnek el 
kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb ön-
állóan támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha terü-
letnagyságot. Cserjés típusú növények, nem cserjés 
és félcserje típusú évelő növények esetében kötelező 
az ültetvényt annak termőre fordulásától meghatá-
rozott ideig művelésben tartani. Nem cserjés és fél-
cserje típusú évelő növények telepítés során legalább 
standard minősítésű szaporítóanyag használható fel. 
Cserjés típusú növények esetében legalább CAC. 
kategóriájú vagy erdészeti szaporítóanyag szállítói 
származási bizonylattal és EÍK növényútlevéllel vagy 
dísznövény szaporítóanyag kísérő okmánnyal ren-
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Vörös szőlőmagot 

Bio lenmagolaj,Len, 
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AgroTecli-Komfort Kft. 

Állattartó telepek korszerűsítése 

Tevékenységeink: 
• "zöldmezös" és meglévö sertéstartó épületek technológiai tervezése 

és kivitelezése 
• teljes technológiai megoldást nyújtunk, fiaztatóktól a hízlaldákig 

• fülcsipes kocatartási technológiák és állatjóléti előírásoknak megfelelő épület 
kialakítások a modern, versenyképes sertéstartás követelményeinek megfelelően 

SOSEM VOLT MÉG ILYEN 

EGYSZERŰ A KORMÁNYZÁS 

Az UniPilot Pro és a Matrix® Pro GS verhetetlen páros 
a sortartásban és a precíziós gazdálkodásban. 

• Legalább olyan stabil és pontos kormányzást 
biztosít, mint egyes jóval drágább társai 

• Széles körben használható, 
és egyszerűen átszerelhető 
egyik gépböl a másikba, 
kalibrációja automatizált 

• Könnyedén beüzemelhető 
a hidraulika megbontása, 
vagy a kormánykerék 
leszerelése nélkül 

•A Matrix Pro GS sok funkciót 
tartalmaz, többek között: kezelt 
terület mérése, adatgyűjtés , 

automatikus nyomjelzés és 
videós megfigyelés 

További tudnivalókért keresse 
fel a TeeJet márkakereskedőjét, 
vagy a teejet.com weboldalt. 
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delkező szaporítóanyag használható fel telepítésre. 
Saját előállítású szaporítóanyag abban az esetben 
használható fel, amennyiben rendelkezik a szaporító 
telep fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhiva-
tal Növény- és Talajvédelmi Osztálya által lefolytatott 
növény-egészségügyi szemléről kiállított igazolással. 
A támogatást igénylőnek az ültetvény nem termő idő-
szakában ápolási kötelezettségének eleget kell ten-
nie. A támogatást igénylőnek a projektet a telepítési 
engedély, ennek hiányában a telepítési terv szerint 
kell megvalósítania. Amennyiben a projekt tartalmaz 
telepítési engedélyhez kötött beruházási elemet, leg-
később az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell 
a jogerős telepítési engedélyt. A támogatást igénylő 
cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény ese-
tében köteles az ültetvény termőre fordulását beje-
lenteni a Magyar Államkincstárnak.

A pályázat benyújtása
Értékelési időszakonként egy megvalósítási helyre 
csak egy támogatási kérelem nyújtható be. A támo-
gatási kérelmek ügyfélkapun keresztüli elektronikus 
benyújtására 2016. március 3. és 2018. március 2. 
között van lehetőség. A következő értékelési határ-
nap végdátuma 2017. július 31. lesz. A szakasz zárá-
sáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírá-
lásra. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak ki-
merülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő 
előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a 
felhívást lezárhatja.

 
 

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda - Bábolna

Pályázat címe Támogatási 
intenzitás

Támogatási 
mérték Beadási határidő Várható 

megjelenés Info

Mezőgazdasági termékek értéknövelése 25-50% 500 MFt
1.500 MFt

2016.02.15. – 
2018.02.15. Megjelent Beadás felfüggesztve 

2016.12.01-től
Gyógy- és fűszernövény termesztés 

fejlesztése 40-70% 50 MFt
100 MFt

2016.03.03. – 
2018.03.02. Megjelent

Gombaházak – hűtőházak létrehozása, 
korszerűsítése 40-70% 500 MFt

1.000 MFt
2016.03.04. – 
2018.03.03. Megjelent Beadás felfüggesztve 

2017.01.17-től

Üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése 40-70% 500 MFt
1.000 MFt

2016.03.07. – 
2018.03.06. Megjelent Beadás felfüggesztve 

2017.02.01-től

Ültetvénytelepítés 40-70% 75 MFt
150 MFt

2016.03.09. – 
2018.03.08. Megjelent

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 100% 15.000 € 2016.03.31. – 
2018.03.30. Megjelent

Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, korszerűsítése
75-95% 30 MFt

50 MFt
2016.04.21. – 
2018.04.20. Megjelent Beadás felfüggesztve 

2016.05.26-tól

Egyedi szennyvízkezelés 75-95% 155 MFt 2016.04.22. – 
2018.04.21. Megjelent

Állattartó telepek korszerűsítése 40-70% 50 MFt
1.000 MFt

2016.05.17. – 
2018.05.22. Megjelent

Beadás felfüggesztve szarvas-
marha, sertés, baromfi fajokra 

2016.07.23-tól, juh, kecske 
2017.01.20-tól, egyéb fajok 

2017.04.25-től
A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 

fejlesztése 40-70% 500 MFt
1.000 MFt

2016.08.01. – 
2018.08.01. Megjelent

Kisméretű terményszárító, tisztító,
terménytároló építése 40-70% 100 MFt

300 MFt
2016.08.05. – 
2018.08.06. Megjelent Beadás felfüggesztve 

2016.10.06-tól
Borászat termékfejlesztésének és

erőforrás-hatékonyságának támogatása 40-70% 200 MFt 2016.09.12. – 
2018.09.11. Megjelent

Mezőgazdasági tevékenységek
diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 100% 40.000 € 2016.10.24. – 

2018.10.23. Megjelent Beadás felfüggesztve 
2016.11.25-től

Kertészeti gépbeszerzés 40-70% 10 MFt
20 MFt

2016.01.06. – 
2019.01.07. Megjelent Beadás felfüggesztve 

2017.03.07-től
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási 

kockázatok megelőzését szolgáló beruházások 60-80% 20 MFt
100 MFt

2017.01.06. – 
2019.01.07. Megjelent

Fiatal mezőgazdasági termelők indulása 100% 40.000 € 2017.03.16. – 
2019.03.14. Megjelent

Nem mezőgazdasági tevékenység indítása
és fejlesztése 50-70% 160.000 € 2017.05.08. – 

2019.05.14. Megjelent

Tanyák háztartási villamos energia, vízellátás, 
szennyvízkezelési fejlesztései 50-95% 6,2 MFt

50 MFt
2017.04.05. – 
2019.04.04. Megjelent

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése
75-95% 20 MFt

50 MFt
2017.04.28. – 
2019.04.30. Megjelent

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 100% 500.000 € 2017.05.02. – 
2019.04.30. Megjelent

Erdészeti technológia fejlesztés, 
erdei termékfeldolgozás 40-50% 100 MFt 2017.06.01. – 

2017.12.04. Megjelent

LEADER 40-70% III. negyedév

Pályázati összefoglaló 
Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati 
lehetőségeket foglaljuk össze röviden.
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…hogy presztízs legyen  
       a gépészélet!
Az MKB Csoport a következő időszakban jelentős támogatást 
nyújt a MEGFOSZ szakmai programjának megvalósításához. 
Erről írt alá együttműködési megállapodást március 28-án 
dr. Balog Ádám, az MKB Bank Zrt. vezérigazgatója, Katona 
Ildikó, a bank üzleti vezérigazgató-helyettese és Harsányi 
Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Orszá-
gos Szövetségének (MEGFOSZ) elnöke. 

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szö-
vetsége évek óta kiemelten foglalkozik a mezőgazdaság, 
valamint az élelmiszer előállítást biztosító ágazat verseny-
képességének erősítésével. Ennek keretében „Legyél Te is 
mezőgépész!” címmel indította el pályaorientációs kampá-
nyát, amelyben felhívja a figyelmet a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó szakmákban rejlő lehetőségekre. A program 
központi üzenete az, hogy a mezőgépészet hosszú távú 
megélhetést képes biztosítani és alkalmas az önálló, vállal-
kozói tevékenység elindításához, így akár a generációkon 
átívelő, hosszú távú vállalkozói lét megalapozásához is. 
Az MKB Csoport több évtizede jó kapcsolatot ápol az ag-
rárszakma képviselőivel. Az MKB-Euroleasing 2016-ban in-
dította el mezőgazdasági gép- és eszközfinanszírozási üz-
letágát, amellyel az indulás évében a második legnagyobb 
szereplője lett a lízing piac ezen szegmensének. Erős banki 
háttérrel mostanra szoros együttműködést alakított ki az 
ország legnagyobb mezőgazdasági gép forgalmazóival és 
folyamatosan bővíti partneri körét az Agrárium mind komp-
lexebb és rugalmasabb kiszolgálásáért. 
Az MKB Csoport és a MEGFOSZ idén januárban már közö-
sen jelent meg az AGROgépShow kiállításon. A partnerség 
jegyében a felek a közeljövőben több közös reklám- és mar-
ketingkampányt folytatnak majd, rendezvényeket bonyolí-
tanak le, valamint társadalmi szerepvállalásaikat is össze-
hangolják.
Ahogy Dr. Balog Ádám, az MKB Bank Zrt. vezérigazgató-
ja fogalmazott: „az MKB Csoport számára fontos a magyar 
agrárium jövője, különösen az, hogy a vidéken élő fiatal 
generációk helyben legyenek képesek megtalálni a saját 
kiszámítható jövőjüket. Tiszteljük és megbecsüljük a mező-
gazdaságban vállalkozók erőfeszítéseit és büszkék vagyunk 
rá, hogy hosszú távú, kiszámítható banki partnerek vagyunk 
számukra.” 

Sándor Ildikó
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Az igazi csapatmunka Párizsig repített      

Már többször hírt adtunk a MezőgépÉSZek versenyről. Ezúttal a nyertesekkel, a hajdúböszörményi 
Széchényi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium „5. Ütem” csa-
patának tagjaival beszélgettünk nyereményükről, azaz a SIMA kiállításon tett látogatásukról.

Utazásuk után az iskolában készítettünk velük inter-
jút a játékról, tapasztalataikról, élményeikről. Először 
Ficzere Róbert szakmai igazgató helyettestől kérdez-
tük meg, hogyan értékelte a diákok szereplését, és 
mennyire befolyásolja ez az első helyezés az iskolá-
juk hírnevét. 
„Azt gondolom, óriási teljesítményt nyújtottak tanu-
lóink a MezőgépÉSZek szakmai versenyen. A srácok 
apait- anyait beleadtak, hogy az ország legjobbjai-
ként végezzenek ezen a színvonalas rendezvényen. 
Lelkiismerettel és becsülettel helytálltak már az elő-
döntőben is. A kezdeti siker annyira felbuzdította az 
öt fiatalembert, hogy meg sem álltak az első helyig. 
Ezúton is gratulálok nekik!

Elért sikerüket és a hozzáállásukat követendő példaként 
állíthatjuk minden iskolánkban tanuló diák elé. Komoly 
motiváló erővel bírt, és egyben elismerés is számukra, 
hogy a médián keresztül az egész ország megismerhet-
te a munkájukat és az elért eredményüket. Végezetül 
a jutalom sem maradt el, hiszen nagy dolognak tekint-
hetjük, hogy  a Földművelésügyi Minisztérium jóvoltá-

ból középiskolás tanulóként a kijuthattak a Párizsba, 
egy ilyen nagyszabású tanulmányi útra. 
Mindenképpen elismerően kell nyilatkoznom Gém Ba-
lázs fiatal gépésztanár kollégám munkájáról is, hiszen 
szakmai segítsége és felkészítő tevékenysége nélkül 
aligha érhettük volna el ezt a sikert. 
A siker mindig a legjobb reklám egy iskola életé-
ben. Nagyszerű érzés volt látni a televízióban és a 
különböző médiumokban, hogy a tanulóink sikerét 
népszerűsítik és természetesen ezzel együtt iskolánk 
hírnevét öregbítik.  Nemcsak Hajdúböszörményben, 
hanem az ország többi részéből is sokan gratuláltak 
a versenyen elért eredményhez. Felhívtuk magunkra 
a figyelmet, ami azt eredményezte, hogy nagy mező-
gazdasági gépgyártók vezetői és képviselői is meg-
keresték iskolánkat. Bízunk benne, hogy ezekből a 
nemes kezdeményezésekből gyümölcsöző kapcsolat 
alakul ki és támogatókra talál iskolánk.”
Természetesen a felkészítő tanárok sincsenek ilyenkor 
könnyű helyzetben, hiszen 18-20 éves fiatalokat kell 
meggyőzniük arról, hogy miért is induljanak el egy 
ilyen versenyen. Gém Balázs gépésztanár egyetlen 
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egy kérdést tett fel diákjainak: „Ki szeretné a fran-
ciaországi, SIMA mezőgazdasági gépkiállítást megte-
kinteni a helyszínen?!”, és innentől kezdve már csak 
a csapattagokat kellett kiválasztani. A csapat tagjai 
számára nagyon vonzó volt a főnyeremény, és szeret-
ték volna összemérni tudásukat más tanulókkal is és 
természetesen azért indultak, hogy a versenyt meg is 
nyerjék! A többfordulós verseny majdnem négy hó-
napon keresztül zajlott, sok feladattal kellett szembe-
nézniük, amíg eljutottak a döntőbe.  „Nem volt olyan 
pillanat, hogy feladnánk, kitartottunk, mert megsze-
rettük volna nyerni a versenyt. Feladni nem akartuk, 
mert kitartóak vagyunk. A verseny során inkább csa-
lódottságat éreztünk, mikor visszaestünk a helyezés-
ben”, mondta Kovács Krisztián és Molnár Bence a 
csapat két tagja. A döntőn már érezték, hogy akár 
meg is nyerhetik a versenyt és nagyon boldogok vol-
tak, „az eredményhirdetés során, amikor kimondták 
a második helyezett csapat nevét, hisz ekkor tudtuk 
meg, hogy kitartó munkánk meghozta gyümölcsét és 
valóra vált legmerészebb álmunk, a játék megnyeré-
se”, mondta Gém Balázs felkészítőtanár. 
 
És, hogy milyen élményekkel 
is tértek haza a kiállításról? 
Szakmai szempontból nagyon sok tapasztalatot sze-
reztek, és nagyon sok céghez leszervezett bemutató-
kon is részt vettek, ahol a nemzetközi technológiákat 
is megismerhették. Több cég felajánlotta, hogy saját 
telephelyére várják a diákokat. Olyan jövőbeli tech-
nikákat is láthattak, mint pl. a fülke nélküli, önvezető 
traktor. A versenyzők közül többen először élhették 
át a repülés élményét és a kiállítás mellett arra is 
lehetőségük és idejük volt, hogy megtekintsék Párizs 
nevezetességeit, és gyönyörködjenek a város kultú-
rájában, szépségében. 
A játékkal kapcsolatosan nagyon sok információt 
gyűjtöttünk a játékosoktól és a jövőben biztosan sok-
kal több gyakorlati feladatot fogunk a MezőgépÉSZek 
játék csapatai részére kialakítani. A verseny is bebi-
zonyította, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak a 
szakmában. A rendezvény után több versenyző diá-
kot is megkerestek tagjaink gyakorlati hely lehetősé-
gével, illetve álláslehetőséggel. Az idei év őszén ismét 
elindítjuk versenyünket még több izgalmas feladattal 
és hatalmas nyereményekkel! 

Várjuk az iskolai csapatok jelent-
kezését az idei évben is!

Forrás: Viczián Ágnes – MEGFOSZ
Képek: Gém Balázs, Benkő Norbert, Kereki Dávid

Ezúton is gratulálunk az 5. Ütem csapatának (Felkészítő- 
tanár: Gém Balázs, Csapattagok: Kovács Krisztián,
Molnár Bence, Szabó István, Balsa Dávid és Simon Zoltán)!
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# 

Ertékesítési csatornák 
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n= 1665) 

egyéb 

(integrátoron, 

többféle csatornán 

keresztül) 1 % 

néhány gazdatárssal 
együttműködve 7% 

termelői csoporton 
(TÉSZ, BÉSZ) 

keresztül 13% 

önállóan, közvetlenül 
a fogyasztóknak 

16% 

cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, 
valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartal
mazza. Az országos felmérésben megkérdezett gaz
dálkodók háromnegyede (77%) jellemzően önállóan 
szerzi be a termeléshez szükséges alapanyagokat, 
mindössze 5%-uk beszerzései folynak termelői cso

önállóan, 
kereskedőknek, 
feldolgozóknak 
63% 

terület döntő hányadát művelő, egységes agrártá
mogatási kérelmet benyújtókra nézve reprezentatív. 
A kérdőívkitöltők által művelt terület nagyságának 
összege közel háromszázezer hektár, átlagos birtok
méretük pedig 176 hektár. 

porton, 3%-uk beszerzései pedig beszerzési és érté- Az országos felmérésnek tavaly is szakmai partnere 
kesítési csoporton keresztül. A gazdatársakkal közö- voltaFiatalGazdákMagyarországiSzövetsége(AGRYA) 
sen történő beszerzések aránya 14%. és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ). 

E két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN Kft., az 
Az országos felmérés válaszadói többségükben (79%) AGRO.bio Hungary Kft., a Hardi International AS, a 
önállóan értékesítik a termékeiket (63%-uk kereske- RAPOOL Hungária Kft., a SAATEN-UNION Hungária 
dőknek, feldolgozóknak, 16%-uk pedig közvetlenül a Kft. és a YARA Hungária Kft. is támogatta a kezde-
fogyasztóknak értékesít), mindössze 13%-uk értéke- ményezést. 
sítései folynak termelői csoporton keresztül. 

A kutatás 79-86%-ban a különféle alapanyagok (ve
tőmag, műtrágya, növényvédő szer) és gép, eszköz 
beszerzésében, továbbá a termény értékesítésében a 
döntéshozó; valamint 12-16%-ban a döntést befolyá
soló személyeket érte el. Az 1665 fős mintában ki
zárólag a hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából 
gazdálkodók jelennek meg, mivel ők a kutatás cél
csoportja. A felmérés így nem a teljes agráriumról 
ad képet, hanem a mezőgazdaságilag hasznosított 

Az országos felmérés eredményeit bemutató kiad
vány letölthető az alábbi linkről: 

http://agrostratega.hu/letoltesek. html 

Pólya Árpád - Varanka Mariann 
www.agrostratega.blog.hu 

AgroStratéga 
tanácsadás • fejlesztés • támogatás 
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Kiszivárogtatta hannoveri újdonságait a Fendt 

A „vásári” újdonságok bemutatása előtt azonban 
Peter-Josef Paffen, az AGCO/Fendt igazgatótaná-
csának elnöke büszkén jelentette: „Marktoberdorf-i 
gyárunkban egyetlen napig sem kellett rövidített 
munkaidőt elrendelni. A piac sokkal gyorsabban ki-
lábalt a krízisből, mint gondoltuk volna. Megrende-
léseink rendben vannak, és a gyártást tovább kell 
bővítenünk, mert igény van rá.” A fellendülés töret-
len: 2017 első negyedévében már a saját tervcél-
jaikat is túlszárnyalták. „Néhány modellünknél ve-
vőinknek már ismét néhány hónapos szállítási ha-
táridővel kell számolniuk. A gazdák hangulata sokat 
javult, és érezhetővé vált az elmulasztott beruhá-
zások pótlási igénye” – közölte a topmenedzser a 
sajtóval. A Lely-csoport szálastakarmány-üzletágá-
nak akvizíciójával kapcsolatban felröppent hírekről 
csak akkor kíván nyilatkozni, amikor az ügyletet – 
várhatóan az év második felében – végleges for-
mába öntik. Az, hogy a novemberi AGRITECHNICA 
kiállításon Lely már az ismert Fendt-zöld színben 
jelenik-e meg, legyen a jövő meglepetése. 

A németek legkedveltebb traktora
A németországi traktoreladások számai szerint első 
helyen a Fendt 724 végzett 630 darabbal. A második 
helyet a Fendt 516 foglalta el 553 eladott traktorá-

val. A harmadik helyen is Fendt volt: a 313 típusból 
440 talált gazdára, de még az ötödik helyre „szorult” 
Fendt 718 traktorból is 331 darabot adtak el. Nyu-
gat-Európában a Fendt piaci részaránya 1,6%-kal 
nőtt, Kelet-Európában pedig 1,3%-kal. 

Fendt stratégiája 2020-ig
Hároméves időszakokban gondolkodnak. Az így 
értelmezett darabszám – valamennyi Marktober-
dorf-i típust összeszámlálva – 2013-ban 17.837 és 
2016-ban 13.667 volt. A gyár maximális kapacitása 
20.000 traktor. Törekednek a világ legjobb forgal-
mazói hálózatának kiépítésére. A következő 3 év-
ben mindent kínáló „fulliner” lesznek, iránymutató 
innovációkkal lépnek piacra, meglevő piacaikon ter-
jeszkednek, és olyan új területeket is meghódíta-
nak, mint például Afrika. 

AGRITECHNICA 2017
A főirány a nagytraktoroknál bevált újdonságok át-
vitele a kisebb motorteljesítményű kategóriákba. Új-
donság a PowerPlus felszereltség, a 300-as sorozat 
integrált sorvezetője, a laposan tömítő hidraulika-
tömlő-csatlakozók és a tömlőcsatlakoztató pajzs. 
Az 500 és 700 sorozat ezentúl PowerPlus kivitelben 
is kapható. A PowerPlus azok igényét szolgálja ki, 
akiknek nem kell a teljes ProfiPlus felszereltség, de 
sorvezetőre és ISOBUS-ra szükségük van. 2018-ig 
ezeknek a modelleknek aránya várhatóan 25% kö-
rül alakul. 

A sorkövetés a négyhengeres motorral szerelt kisebb 
traktoroknál is egyre inkább előtérbe kerül. Fendt az 
egyetlen traktorgyártó, aki ezt a megoldást a Vario 
ProfiPlus 300 kivitelénél gyári alapfelszerelésként 
kínálja. Így már a kisebb gazdaságok is élvezhetik 
a sorvezetés gazdasági előnyeit. Segítségével vető-
mag, műtrágya és növényvédőszer takarítható meg, 
de a munkavégzés is kevésbé fárasztó. Hígtrágya ki-
juttatásánál és bedolgozásánál a törvényi előírások is 
könnyebben betarthatók. 

		 						Az	új	PowerPlus	a	–	nem	integrált	sorvezetőt	
		 						és	ISOBUS-t	igénylő	munkagépek	ideális	erőgépe

A	Vario	300	sorozat	ProfiPlus	változata	integrált	sorvezetővel
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A 101 és 132 LE közötti Fendt 310, 311, 312 és 313 
Vario modellek ettől kezdve a teljesen integrált Vario-
Guide sorvezetővel is kaphatók. A Vario-joystick és 
a 7” Vario-terminál egészen bonyolult munkagépek 
kezelésére is alkalmas. Mint a nagytraktoroknál, úgy 
itt is választhat a gazda, hogy NovaTel vagy Trimble 
vevőkészülékét a kevésbé pontos, alapkivitelű Vario-
Guide rendszerre, illetve a csúcsminőségű, akár 2 cm 
pontosságú VarioGuide RTK-ra kívánja-e csatlakoz-
tatni. Ettől kezdve ez a kompakt univerzális traktor 
már semmiben sem különbözik a legnagyobbaktól! 

FFC tömlőcsatlakozó: nyomás  
alatt is beköthető/bontható
A Német Mezőgazdasági Társaság (DLG) ezüst fo-
kozatú elismerését 2013-ban kiérdemlő „Flat Face 

Coupling” (FFC) lapontömítő csatlakozórendszer ed-
dig csak a legnagyobb Fendt traktorok kiváltsága 
volt. Tömlőszakadás esetén megakadályozza az olaj-
szivárgást, csatlakoztatáskor minimalizálja az olaj-
veszteséget, megakadályozza azt, hogy az olajellátó 
rendszerbe kívülről szennyeződés jusson be. A nyo-
másveszteség kiküszöbölésével nem melegedhet az 
olaj, nincs energiaveszteség. 

Ez a hidraulikatömb a gazdaság saját igényeinek 
megfelelően eltérő méretű csatlakozókkal szerelhető 
fel. A megszokott ½” és ¾” csatlakozók ugyanúgy 
használhatók, mint az új, lapontömítő 5/8-collosak. A 
különböző méretekben szállítható betétek csavaroz-
hatóak és ennek következtében kényelmesen és egy-
szerűen cserélhetők. A hidraulikacsatlakozók eddig 
jól bevált jellemzőit természetesen átvették. Tovább-
ra is egy karos mechanizmus szolgál a könnyű szét- 
és összekapcsolásra. A lapontömített hidraulikacsat-
lakozók eleve nagyobb olajmennyiséget engednek át: 
az 1-6 hátsó szelepeknél 140 litert, a negyedik hátsó 
szelepnél pedig opciósan akár 170 litert is. 
Fendt másik újdonsága, a „Plug & Work“ csatlakoz-
tató pajzsa a nagytraktorokra történő hibátlan be-
kötést garantálja. A munkagépoldali lapra akár négy 
hidraulikatömlő is beköthető. Nem fordulhat elő az, 
hogy egyes tömlőket felcserélünk. A pajzs egyetlen 
mozdulattal, eltéveszthetetlenül tehető fel a trak-
tor szelepbemeneteire. Az előprogramozott TeachIn 
Sequenz szoftver az egyik oldalról, a központosító 
furatok a másik oldalról mechanikusan akadályoznak 
meg bármilyen hibát. Az új hidraulikus megoldások 
a 800, 900 és 1000 típussorozatoknál már idén jú-
niustól elérhetők. 

A legújabb EU-biztonsági  
előírásokra is gondoltak
A 300 Vario típustól felfelé egészen a Fendt 1000 
Vario sorozatig 2017 közepétől már érvényesítik a 
mező- és erdőgazdasági erőgépek típusminősíté-
sére vonatkozó 167/2013 számú EU-direktíva elő-
írásait (hatályos 2018. január 1-től). Ennek egyik 
kívülről is jól látható jele a körkörös kilátást ga-
rantáló, széles látószögű visszapillantó tükör. Az 
opcionális körforgó villogót is a jövőben hosszú 
élettartamú, nagyobb fényerejű LED-világítótesttel 
szállítják. A biztonságot és a kényelmet szolgálja a 
jövőben a hátul jobboldalra kihelyezett hidraulika-
vezérlés, amellyel például a hidraulikus felső kitá-
masztó kar is állítható. Ez a külső szelepvezérlés a 
300-as Vario-sorozat Profi és ProfiPlus kiviteleinél 
is elérhető lesz.
   

Dr. Tátrai György 
Lapontömített hidraulikacsatlakozókat 
kap ezentúl a 800-as és a 900-as sorozat is

  Vario 7“ terminál + joystick
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Jó földön, jó emberek
– beszélgetés Vancsura Józseffel, a GOSZ elnökével

„Fenntartható növénytermesztés és a talajtermékenység kérdése” című konferencián találkoztunk 
a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével, és a fenntarthatóság szót egy kicsit átér-
telmezve, a gazdaság jövedelmezőségéről, életben maradási lehetőségeiről kérdeztük.

- Pánik szerűen mennek a találgatások a 
2020 utáni ciklus támogatottságáról. Kö-
zeleg a határidő. Mennyire befolyásolja ez 
Ön szerint a termelési kedvet?

Támogatás nélkül 
nem fog menni. De 
nem azért szükséges 
Magyarországon a 
támogatás, mert mi 
butábbak lennénk, 
mint a többiek, ha-
nem azért, mert a vi-
lág nem fog működni 
mezőgazdasági támo-
gatás nélkül. Ugyanis, 
ha nem kap a terme-
lő támogatást, akkor 
drágulnak az élelmi-
szerek. A mindenko-
ri vezetés (legyen az 
nemzeti vagy uniós) 

célja pedig az, hogy a lakosság elfogadható áron jus-
son élelmiszerhez, ami persze országonként külön-
böző nagyságrendű, a keresetekhez képest. Vannak 
olyan országok, ahol elvileg nincs támogatás, holott 
van valamilyen jellegű, legfeljebb nem mezőgazdasá-
ginak hívják. 
Én úgy gondolom, hogy az a támogatási rendszer 
Európában, ami most egységes, egy kicsit át fog 
alakulni, nagyobb lehetőséget fog adni az országok 
különbözőségének, ezzel párhuzamosan a verseny-
képességnek. Ebből a nézőpontból viszont Magyar-
ország nem a legjobb helyen van. Eddigi versenyké-
pességünk az európai országokéhoz volt mérve, most 
viszont a világpiac a színtér. 

Nem is kell messze mennünk, itt vannak pl. a FÁK 
országok: ha Oroszország vagy Ukrajna bejelente-
né, hogy 20%-kal olcsóbban adja a gabonát, abban 
nem az a veszély, hogy ide fogják behozni, hanem az, 
hogy Magyarország piacain bezzeg ott lesz az olcsóbb 
orosz, a kazah vagy épp ukrán gabona. Tehát „fel kell 
kötni a nadrágot”.

Erre egyébként nem a támogatás a megoldás, hanem 
a nagy tábla, a nagy mennyiség és az egységes mi-
nőség. Ha a támogatása veszélybe kerül, nos, akkor 
fog a termelő rákényszerülni arra, hogy minden eszét 
és összefogási szándékát elővegye. Ez eredményezne 
gyökeres változást a termelésünkben.

- Ha már a változásnál tartunk: magas ter-
méseredmények, drasztikusan alacsony 
felvásárlási árak, ugyanakkor emelkedő 
műtrágya-árak állnak mögöttünk. Mi lehet 
ma a gazdák túlélési perspektívája?
Az optimalizálás. Az olyan gazdálkodó, aki harcol a föld-
jéért, annak célszerű lenne, ha megnézné azt is, hogy 
milyen földön gazdálkodik. Így pl. természetesnek kel-
lene lenni a talajvizsgálatnak. Ha Magyarországon 90 
kg a kijuttatott átlag műtrágya-hatóanyag, és mi kive-
szünk belőle 250 kg-ot a termésmennyiséggel, akkor a 
következményt ki tudja mindenki számolni. Nem csak 
akarni kell, hanem tudni is. Ennek a tudásnak a meg-
szerzését kellene, sőt, kell nekünk támogatni.

- Zajlik épp a generációváltás a mezőgazda-
ságban. Van ennek rizikófaktora ön szerint?
Ez egy természetes folyamat, semmilyen veszélyét nem 
látom. Azok a fiatalok, akiket erre felkészítettek, átvet-
ték már a stafétát, nagyon kemények, nagyon másként 
gondolkodnak, és mondjuk ki, nagyon profitorientáltak. 
Közben persze változtak a feltételek, a szabályozási kö-
rülmények, ami erős differenciálást okoz/okozott. Van-
nak nagyon jók, és lesznek, akiknek be kell látni, hogy 
tovább kell adniuk, nem az ő világuk.

- Tisztújítás előtt áll a GOSZ is. Milyen ki-
hívások állnak a Szövetség, és az esetleg 
új vezetőség között?
Szövetségünk is olyan, mint a hazai mezőgazdaság: egy-
millió hektár búza, egymillió hektár kukorica, változhat-
nak némileg a számok, de az átlag marad. Vannak nálunk 
is változások a tagságban, de az „átlag marad”. Viszont 
egy év múlva itt is generációváltás lesz, amiért megdol-
goztunk mi is, és a fiatalak is. A kihívás? Az új információs 
rendszerünk beépítése a mindennapi gyakorlatba.

- A GOSZ 2004-es alapítása óta elnöke a 
szövetségnek. Mit tekint a legnagyobb 
eredményének, mire a legbüszkébb?
A legjobb az, hogy ezt örömmel csinálhattam, csiná-
lom ma is. Nagyon szeretem a mezőgazdaságot, jól 
ismerem a gazdálkodók lelkivilágát, így látom a moz-
gatórugót és a problémát is. Minden nap a valóság-
ból jövök: nem összegyűjtött információk megszűrt 
adathalmazából dolgozom. Látom, hogy Magyaror-
szágon a mezőgazdaság egyre fontosabb lesz, mert 
jók a földek és jó emberek jól végzik a dolgukat.

Sándor Ildikó
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120 éves alapokkal 

A nemesítésre nem mindig jellemző a lineáris fejlődés, 

ezt a RAPOOL európai kísérleti hálózatának elmúlt 

években mutatott fejlődése is jól mutatja . (1. ábra) 

Ugyanakkor a RAPOOL-t mindig is az a cél vezérelte, 

hogy az üzemi körülmények között elérhető legjobb 

teljesítményt és legnagyobb értéket biztosítsa a rep

cetermesztők számára . Ez, valamint a repcenemesí

tésben szerzett több mit 100 éves tapasztalat emeli a 

RAPOOL-t a vezető repcenemesítők közé. 

Európai kutatóállomásaink 100 OOO kísérleti parcel

láján 15 nemesítőnk és több mint 120 munkatársunk 

azért dolgozik, hogy legjobb hibridjeink tulajdon

ságai még optimálisabbá váljanak. Napjaink és a 

jövő nemesítési céljainak meghatározása, valamint a 

legfontosabb tulajdonságokra történő szelekció érde

kében szükség van arra, hogy a mindenkori regionális 

kihívások kerüljenek a fókuszba: 

•télállóság - szárazságtűrés - robusztus 

növényfelépítés a kontinentális területeken, 

• betegség-ellenállóság - állóképesség - érésidő az 

óceáni éghajlaton. 

Repcenemesítőink jó érzékkel kombinálják az egyes 

fajtatulajdonságokat a különböző régiók számára. 

A legmodernebb technológiákat alkalmazva 

Egyes fajtatulajdonságokat hagyományos szántóföldi 

bonitálással mérnek fel nemesítőink . Ebbe a körbe 

tartoznak a növekedéstípus- és a betegségjellemzők 

is, amelyek meghatározóak a különböző régiókban 

megfelelő fajtatípus kiválasztásánál. 

Jó néhány tulajdonságot viszont még alapos szemre

vételezéssel sem lehet megállapítani. Ide tartozhatnak 

az egyes betegségekkel és vírusokkal szembeni rezisz

tenciák, amelyeket a legmodernebb technológiák 

segítségével a hibridek genetikai állományának vizs

gálatából lehet kiszűrni. Számos molekuláris marker 

és adatok százezreinek elemzése biztosítja, hogy az 

ön repcéje a legjobbak között legyen. Mindeközben 

bioinformatikusaink folyamatosan szélesítik a hasz

nálható markerek körét . 

Kutatási projektek 

A jövő sikereit a RAPOOL saját fejlesztései mellett a 

más cégekkel és intézményekkel közösen végrehaj

tott tudományos együttműködések alapozzák meg. 

Ezekben a projektekben olyan témakörök szerepel

nek kiemelt jelentőséggel, mint a különböző fejlődési 

és növekedési modellek, a gyökérrendszerek fenoti

pizálása vagy éppen a szárazságtűrés-szimulációk . A 

projektekben használt drón-, szenzor- és szkenner

technológiák új perspektívákat nyitnak nemesítőink 

számára . A jövő perspektíváit. 

A magyarországi repcetermesztés fejlődéséért 

A RAPOOL számára fontos, hogy a magyar termelői 

igényeknek megfelelő széles kínálat mellett a techno

lógiai fejlesztések éllovasa is legyen. Ennek érdekében 

számos regisztrációs, adaptációs és technológiafejlesz

tési vizsgálat zajlik minden évben hazai körülmények 

között, mindvégig szoros együttműködésben a ter

melőkkel. Új hibridjeink, technológiai fejlesztéseink 

fókuszában továbbra is az áll, hogy az őszi káposzta

repce legyen Magyarország legjövedelmezőbb szán

tóföldi növénye. (2. ábra) 

b Blum Zoltán 

ügyvezető igazgató 

RAPOOL Hungária Kft. 

www.rapool.hu 

rapool 

Der Raps 



Korszerű kalászos fajták a KWS 2017-es ajánlatában 

Röviden szeretnénk bemutatni, hogy az elmúlt években mely fajtáink váltak be a 
köztermesztésben, és milyen újdonságok várhatók a közeljövőben a KWS kalászosnemesítési 
programjából. Nagy termőképességű kalászos fajtáinkat 2010-óta szaporítjuk és forgalmazzuk 
Magyarországon. Az elmúlt nyolc évben több sikeres őszibúza- és ősziárpa-fajtánkat is 
megkedvelték termelőink, leginkább talán a TRIGO Kft. által kizárólagosan forgalmazott SIRTAKI 
őszi búzafajtát, amely évről-évre kiegyensúlyozottan magas termő képességével (akár gyengébb 
talajokon is) és jellemzően euro (B2) minőségével sok termelő kedvenc fajtájává vált. Hasonlóan 
sikeres FARI NELLI őszi búzafajtánk is, amely kiemelkedő termőképessége mellett, stabil malmi 
(B1-A2) minőségével hívta fel magára a figyelmet. A felsorolt kettő csúcsfajtánkon kívül a 
BASMATI és a harmadik éve forgalomban lévő KWS FERRUM fajtáink sikeresek a 
forgalmazásban és az összehasonlító fajtakísérletekben egyaránt. Őszi árpafajtáink közül a 
szintén a TRIGO Kft. által forgalmazott BASALT fajtánkat szeretnénk kiemelni, amely magas 
termőképességével és megbízható jó takarmányminőségével bizonyított. 
Fajtáink sikereihez egyértelműen hozzájárult, hogy francia és német nemesítésből származó 
fajtáink toleránsak a sárga rozsdabetegséggel szemben, amely betegség az elmúlt években 
egyre gyakrabban jelentkezik, és az ellene történő védekezés legegyszerűbb és legolcsóbb 
módja az ellenálló fajta használata. Fajtáink egyéb kórtani tulajdonságai is ideálisak, nem 
fogékonyak az egyéb levelet és kalászt károsító betegségekre, egészséges levélzetüket a teljes 
érés végéig megőrzik. 
2017-től több új, korai érésidejű őszibúza-fajtánk érkezik a KWS francia búzanemesítési 
programjából. Szeretnénk kiemelni, hogy továbbra is korszerű fajtákkal állunk termelőink 
rendelkezésére Európa-szerte. A kísérleti eredmények változatlanul azt mutatják, hogy a korszerű 
fajtákkal szemben a mai hibrideknek nincs kimutatható terméselőnye, sőt míg a korszerű fajták 
stabil malmi minőségre képesek, addig a hibridek esetében jellemzően takarmány a minőség. 
Elsőként 2017 januárjában állami elismerést kapott VYCKOR nevű új őszibúza-fajtánkat 

szeretnénk bemutatni, amely kiemelkedően magas termőképessége mellett a piacon lévő 
fajtáinkhoz képest még magasabb minőségi paraméterekre képes. Kiemelkedően magas 
szemtermés alatt azt értjük, hogy a hároméves állami kísérletekben a fajta a sztenderdekhez 
viszonyítva 117-134%-kal magasabb szemtermést produkált, az átlagos 7 t/ha szemtermésekhez 
képest 8,5-9 t közötti hektáronkénti hozamokat ért el. A magas termés a VYCKOR esetében 
magas minőséggel párosul, a fajta sikértartalma ugyanis a három év átlagában 28,7%, 
fehérjetartalma 13,6 %, átlagos sütőipari értéke B1-es (B1-A2) volt. 
SILVERIO fajtánkat szintén idén ősztől szeretnénk forgalomba hozni. A fajta az állami 
kísérletekben szemterméseit tekintve 112-139%-al volt a sztenderdek fölött, jellemzően 

8,4-9, 1 t/ha hozam eredményekkel. Beltartalmi paramétereit tekintve 25,8%-os átlag sikér és 
13, 1 %-os fehérjetartalmat ért el, A2 átlagos sütőipari érték mellett. Az A2-es sűtőipari értékét a fajta 
a nagyon jó esésszámának (átlag 388 sec) és malomipari tulajdonságainak köszönheti. Mindkét 
új fajta kiegyensúlyozott kórtani képességekkel rendelkezik, kiemelve az erőteljes 

sárga rozsda és fuzárium toleranciákat. 
Az állami kísérletek eredményei is alátámasztják, hogy a KWS sikeresen kombinálta a magas 
szemtermést a magas malmi minőséggel, úgy, hogy a fajták kórtani szempontból továbbra is 
kiegyensúlyozott tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Kérjük, idei évi őszi búza-fajta választáskor válasszák új fajtáinkat! 
Fajtáinkkal kapcsolatos kérdéseik esetén agroszerviz szaktanácsadóink 
szívesen állnak rendelkezésükre: 

Csánk Bertalan, 30/955-0723 (Dunántúl és Pest megye) 
Gonda László, 30/933-1735 (Alföld) 

www.kws.hu JÖVŐT VETNI 
1856 ÓTA 

KWS 

• -



KWS 
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Változásra szorul-e a hazai földhasználati rendszer?
Izinger Pál, a modern magyar mezőgazdaság megteremtőinek kiemelkedő személyisége még 1991-
ben készítette tanulmányát „Javaslat a szántóföldi fatermelés kialakítására” címmel. Ez alapján 
lényegében a nagy ráfordítást igénylő intenzív szántóföldi vagy kertészeti termelést csak a jó és a 
legjobb adottságú területeken lesz célszerű fenntartani. Ahol viszont a talaj termékenysége vagy 
művelhetősége nem vagy csak kirívóan kevés jövedelem reményében tudja visszafi zetni a növekvő 
költségeket, ott a kevesebb költséggel és főleg kevesebb anyag- és energiaráfordítással is a nyere-
séggel fenntartható művelési ágaknak kell elsőbbséget adni.

Probléma kontra időutazás
Az akkori tanulmány 250 ezer ha 17% feletti lejtős és 
erodált területről, 150 ezer ha szanált szőlő és gyü-
mölcsösről és 400-600 ezer ha alacsonyhozamú szán-
tóról beszélt, melyek az ezredforduló után parlaggá 
válhatnak. Az alternatívák közt döntően az erdőtelepí-
tés szerepel, mint iparifa, energetikai célú faültetvény, 
vadászerdő, pihenőerdő, továbbá halastavak és víztá-
rozók létesítése. Javaslatának alapjául a szőlő- és gyü-
mölcstermelő állami gazdaságokban a cellulóz-nyár 
telepítések kedvező gazdasági eredményei szolgáltak. 

Ugorva egyet az időben, az EU-s felkészülés során 
az Agrárgazdasági Kutató Intézet tanulmánya szerint 
a közvetlenül élelmiszertermelési célt szolgáló me-
zőgazdasági használatból (kompenzáció és támoga-
tás mellett) 15-18% termőföld kikapcsolható. Ezek 
erdőtelepítésre és alternatív célokra (hal- vadgaz-
dálkodás, víztározók) hasznosíthatók. Majd a csat-
lakozást követően az agrárágazatot ért kedvezőtlen 
hatások (többek közt a gabonakészlet tárolásának és 
értékesítésének nehézségei) ismét előtérbe hozták a 
szerkezetváltás kényszerét, amit az AKI így fogalmaz 
meg: „Valamennyi ágazat piaci lehetőségeit, haté-
konysági javulási képességét, a vonatkozó szabályo-
zási rendszerek terelő hatásait figyelembe véve arra 
a fájdalmas következtetésre jutottunk, hogy legalább 
450-650 ezer hektár szántó jelenlegitől eltérő hasz-
nosításáról kell gondolkodni. A tesztüzemi vizsgálatok 
alapján a vetésterület 30,5%-án az agrártámogatá-
sok mellett is veszteséges termelés folyik.” 

Az agrárszerkezetváltás kényszere több, az EU-hoz 
csatlakozó országot is érintett. Spanyolország és Por-
tugália a megállapított termelési kvóták alapján igen 
jelentős szőlő-, gyümölcs- és olivaültetvény felszá-
molását volt kénytelen végrehajtani. Írországban és 
Angliában pedig a gyepterületeket kellett csökkente-
ni. Gazdasági elemzések és hatékonysági vizsgálatok 
alapján mindenütt az erdőtelepítés került előtérbe, 
amit az EU strukturális és regionális alapja 100%-
kal támogatott. Spanyolországban és Portugáliában 
együtt 1,2 millió hektár fenyő- és Eucaliptus telepí-
tést, Angliában és Írországban pedig 600 ezer hektár 
fenyőtelepítést végeztek el. Ezeknek a gyorsan növő 
fafajoknak viszonylag rövid (6-25 év termelési ciklus) 
idő alatt jelentkeztek a hozamai, melyek az erre épü-
lő korszerű faiparral javították a belföldi faellátást, az 
exportot és a foglalkoztatást. 

A telepítésre váró területek
ökológiai adottságai
Hazánk klímája és talajaink termékenysége kedvező 
a kemény- és lágylombos fafajok termesztésére, az 
Európai átlagnál nagyobb fatermés elérését teszi le-
hetővé. A napfényes órák magas száma különösen 
kedvező a gyorsannövő akác (Robinia pseudoacacia 
L.) és a nemes nyárak, a fekete nyárak (Populus nig-
ra L. és Populus deltoides M.) hibridjei számára. Ha-
zánkban a faültetvényeknél ez a két fafaj bír nagyobb 
jelentőséggel. Természetesen a faültetvényekben 
egyéb fafajok telepítésére is lehetőség nyílik, mint a 
fűz, éger, bálványfa. A hazai klíma és a szerényebb 
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~ ÚJ JOHN DEERE GÉPEK TELJES PALETTÁJA, 
akár „ÁFA mentesen", gyári garanciával! 

John Deere 5100M 
ÜZEMÓRA: O. 16/16 PowerReverser 
40 km/h, MFWD mellső merev híd, 
2SCV 

John Deere 6195M 
ÜZEMÓRA:O, 20/20AutoQuad ECO, 
TLS, 4 SCV, HCS+, AutoTrac, 
légrugós ülés 

John Deere 6230 
ÜZEMÓRA: 2700, 16/16 PowerQuad 
40 km/h, fix mellső híd, 3 SCV, 
légrugós ülés 

John Deere 6215R 
ÜZEMÓRA: 770, 20120 AutoQuad 
40 km/h, TLS, HCS+, 5 SCV, 
JD-Link, iTEC 

yt., TEUES KÖRO LEBONYOLÍT ÁS: 
~ szá llítás, szerviz, alkatrész, finanszírozás! 

John Deere 6330 
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John Deere 7230R 
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50 km/h, TLS, 4SCV, AutoTrac, 
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John Deere 6150M 
ÜZEMÓRA: 1290, 20/20 AutoQuad 
40 km/h, TLS, 3 SCV, légrugós 
GRAMMER ülés 

John Deere 8260R 
ÜZEMÓRA: 2115, 16F/4R PowrShíft 
42 km/h, ILS, 4 SCV, AutoTrac, 
légrugós ülés 
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talajigény miatt az akác a nagyobb jelentőségű. Ter-
mőhely tekintetében ennél lényegesen igényesebb a 
nemes nyár. A kivonásra váró földek 30-35%-a vár-
hatóan alkalmas az akác, 10-15% pedig a nemes
nyár számára. 

Az ültetvényerdők kialakulása,
technológiai feltételei, hozamai
Az ültetvényszerű fatermesztést az erdők szerepének 
társadalmi megítélésében bekövetkezett változások 
hozták létre. A természet megőrzésének igénye, az 
emberi környezet javítása világméretű jelenség, ami 
az erdők használatának a szabályozásával, a fakiter-
melések korlátozásával járt. Előtérbe került az ún. 
természetszerű, természetközeli erdőgazdálkodás, 
immateriális javak funkciói, biodiverzitás, őshonos 
fafajok stb. Az Erdők Védelméről szóló törvényeink az 
erdők védelmi és jóléti rendeltetését helyezik az el-
ső helyre. Ugyanakkor a világ fafelhasználása 1990-
2020 között várhatóan a háromszorosára emelkedik. 
A megújuló energiatermelésben (tűzifa, apríték, pel-
let) szerepe fokozatosan bővül. A hagyományos ipar-
ágak mellett a vegyipar és műanyagipar is növekvő 
igényeket támaszt a facellulóz iránt. A második gene-
rációs termékek (biomethán, etanol, bioplasztik) te-
rületén is kutatások folynak. A bio-etanol (liquid-bi-
omassza) termelés az USA-ban és Kanadában már 
kereskedelmi méretekben folyik. Az USA pedig 2012 
óta a kukorica helyett facellulózt használ fel, mivel a 
Karib-térségben a hiányzó kukorica-import élelmezé-
si problémákat idézett elő. Így alakultak ki Észak- és 
Dél-Amerikában a fanyersanyag előállításának új el-

járásai. A modern biológia felhasználásával a fenyők, 
nyárak és az Eucaliptus új klónjait állították elő, majd 
az adott célra legalkalmasabb fajtákat szántóföldön, 
optimális víz-, tápanyagellátás, növényvédelem mel-
lett termesztik. Ez az eljárás rövid idő alatt nagy 
mennyiségben azonos minőségű faanyag elérését 
teszi lehetővé. Ma a világ faellátásának több mint 
egyharmadát (az összes erdőterület 3-5%-át) ilyen 
ültetvények fedezik. 

A fatermékek piaci helyzete
Napjainkban világméretű a törekvés a termőföld és 
a nyersanyagok megszerzése iránt. A fa, mint meg-
újítható nyersanyag, ebben a tekintetben rendkívü-
li jelentőséggel bír. A megújuló energiatermelésben 
(tüzifa, apríték, pellett) szerepe folyamatosan bővül. 
A nemes nyár minőségi (hámozási) rönknél folya-
matos a keresleti piac. Alátámasztják ezt az ország 
déli megyéiben bérelt szántókon létesített olasz ér-
dekeltségű telepítések. Az alacsony méretű faanya-
got pedig a csomagoló anyag, papír, forgácslap és 
a falemezipar használja fel. Az akác jelentősége és 
piaci helyzete (a környezetvédők negatív megítélése 
ellenére is) fokozatosan emelkedik. A trópusi faim-
port visszaesése hozta előtérbe a korábban főként 
tűzifának, bányafának és mezőgazdasági szerfának 
használt fafajt. A modern faipar technológiai folya-
matai (műszárítás, ragasztás, táblásítás, thermikus 
nemesítés) tette lehetővé az épületasztalos és a bú-
toriparban történő felhasználását. Az ilyen célokra al-
kalmas minőségű hengeres fát azonban a hagyomá-
nyos erdőgazdálkodás csak igen kis hányadban tudja 

A fotón látható rönkből 5 db köböz 1 m3-t, ára: 175 EUR Szíjácsmart faanyag 412 EUR/m3 
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biztosítani. Nagyobb tömegben ez a minőség csak a 
faültetvényből nyerhető. Az alacsonyabb méretű és 
minőségű faanyag pedig mint szőlő-, gyümölcs ültet-
vények támrendszere, víz-, lavina-, partvédeelem és 
rekreációs célokra keresett termék. Néhány exportőr 
rendkívül aktív marketingjével lettek ismertté és vál-
tak keresetté ezek a termékek, melyek akár hungari-
kumnak is nevezhetők. A forgalom ma már nem csak 
a mediterrán országokra terjed ki, hanem az igénye-
sebb megmunkálású áruk a belsőépítészet, kültéri 
burkolatok és mennyezetek részére is alkalmasak. 
Ezen termékeknél a hozzáadott érték az alapanyag 
8-10-szeresét is eléri. 

Kísérletei és rentabilitás-vizsgálatai alapján a szerző 
lehetőséget lát a mai technika és munkaerő lehető-
ségeivel a Nyírségben korábban alkalmazott váltó-
gazdálkodás – 20 éves kori kitermelés után 4-5 éves 
mezőgazdasági használat – újbóli alkalmazására. 
A Debreceni Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi 
Karán foglalkoznak a homoktalajok javításával, kívá-
natos ezt az akáctermelésre is kiterjeszteni. 

A kitermelés után a laza talajokon a tuskók és a gyö-
kerek eltávolítása már megoldott, a tuskók aprítására 
is végeztek hazai kísérleteket, ehhez további kutatá-
sok és műszaki fejlesztés  szükséges. A nyert faap-
ríték hőenergiai célra értékesíthető, egyben bevételi 
forrás. Jelenleg a tuskók halmokba tolva a vágáste-
rületen maradnak, csökkentve ezzel a művelhető te-
rületet. 

A 45/2007. sz. rendelettel bevezetett fásszárú ener-
giaültetvények sajnos kevés eredményt hoztak. Is-
mereteink szerint mindössze 3.500 ha telepítés lé-
tesült. Elmaradt a megújuló energiával való lokális 
kisteljesítményű hőerőművek és családi fűtőberen-
dezések belépése. A téma folyamatosan aktuális, 
részben a vállalt megújuló energia növelése, részben 
földhasználati tekintetben. 

Már közlésre került a világ és az EU fafogyasztásá-
nak rohamos emelkedése. Az EU 2015-ben 5 millió 
t pelletet importált az USA dél-keleti részéről, amit 
a környezetvédők már kifogásolnak. Az akácból való 
pellet gyártáshoz lehetőségeink megvannak, mind a 
rendelkezésre álló terület, mind a tapasztalatok alap-
ján.  A faültetvények korosbodásával lehetőség nyílik 
a fafeldolgozás kiszélesítésére. A minőségi hengeres 
fából az említett magas készültségű termékek, több-
szörös hozzáadott értékkel állíthatók elő, ami a vidék 
iparosítását szolgálja.
A kitűzött célok eléréséhez szemléletváltozásra van 
szükség az erőgazdálkodás megítéléséhez. A tár-
sadalom ma az erdők szerepét szinte kizárólag a 
környezeti, szociális és jóléti szolgáltatásokban lát-
ja (nonprofit erdőgazdálkodás). Kívánatos, hogy ez 
terjedjen ki a fanyersanyag-termelésre, mint jövedel-
met termelő gazdasági tevékenység területére is. Eb-
ben nagy szerep vár az erdőtelepítésekre, ipari faül-
tetvényekre. A klímaváltozásban mint szárazságtűrő 
fafaj, az akác nagy szerepet kaphat. Kívánatos ezért 
az akác-ellenesség miatt több évtizede leállított – a 
világ élvonalához tartozó – kutatás és nemesítés foly-
tatása, frissítése. 
Kívánatos, hogy az agrárvezetés és a földtulajdono-
sok felismerjék a fanyersanyagtermelés jövedelme-
zőségét, A piaci, munkahelyi, rentabilitási lehetősé-
geivel kezdeményezzék az alternatív földhasználat 
bevezetését. Így az akácültetvény a gyümölcsösök-
höz hasonló technológiával és közeli élettartammal 
már vonzóbb lehet a földtulajdonosok részére, mint a 
kemény lombos fafajok telepítése.

(A 20 éves kísérlettel, rentabilitásszámításokkal 
kiegészített tanulmány elérhető az Agrárágazat hon-
lapján: www.agraragazat.hu. – Szerk.)

Dr. Erdős László
Kaán Károly díjas erdőmérnök
a FAGOSZ és a MEGOSZ tagja



www.agraragazat.hu • 2017. május • AGRÁRÁGAZAT • 41

Erdészeti géptámogatás: itt az ideje prémium kategóriára váltani!
STEYR traktorok magas felszereltséggel erdészeti kivitelben
A már régóta várt erdészeti-gépberuházási pályázat lehetőséget nyújt az ágazat technológiai szín-
vonalának javítására. A támogatás segítségével prémium kategóriájú, erdészeti kivitelben kapható 
STEYR traktorokat is beszerezhet, melyek kiválóan alkalmazkodnak bármilyen erdészeti feladathoz, 
maximális hatékonyságot és nagyfokú üzembiztonságot garantálva a gépkezelő számára.

Az erdészeti kivitel egyik jellegzetességét 
képező alvázvédelem a motor- és vál-
tóvédő lemezeken kívül tartalmazza a 
mellső híd, valamint az üzemanyag- 
és AdBlue-tartályok páncélozását 
is. Ezen kívül rövidített, drótkötél 
függesztésű alsó lépcsőfokok ga-
rantálják, hogy a STEYR erdészeti 
traktorok minden terepen a sérü-
lés veszélye nélkül otthonosan mo-
zogjanak.

A STEYR MULTI „Forest Heavy” felsze-
reltségébe tartozik a haspáncélon túl 
a 4 oszlopos bukókeret, a motor-
háztetőn található csővázas vé-
dőburkolat, a behajló ágak elle-
ni drótköteles védelem, a hátsó 
sárvédő-védelem, a polikarbonát 
hátsóablak. Mindezek mellett a 
fémbetéttel megerősített oldalfalú 
Nokian MultiPlus erdészeti gumiab-
roncsok a minimálisra csökkentett ta-
lajnyomással kíméletes munkát tesznek 
lehetővé, ráadásul megerősített erdészeti sze-
leppel vannak ellátva.

A kényelmes munkavégzést a STEYR PROFI er-
dészeti kivitelű traktorai tudják fokozni, melyek-
ben – az előzőeken túl – ülésfordító mechanizmus 
is elérhető, ami a vezetőülést és a karfába integ-
rált kezelőszerveket is fordítja. Emellett kiegészítő 

másodlagos kormány és pedálkészlet is 
igényelhető a tolatóüzemű munka-

végzéshez.

Kényelmi szempontokat szolgál az 
opcionálisan választható fűthető 
szélvédő, hátsóablak és visszapil-
lantó tükör, így a téli munkavégzés 
során még a legzordabb körül-

mények között is maximálisan tud 
teljesíteni Ön és a traktor is.

  A rakodókompatibilis STEYR PROFI ese-
tében a 6 oszlopos bukókeret a fény-

szórókat is óvja, melyek az akár  
16 db nagyfényerejű LED munka-
lámpával megtámogatva garantál-
ják a tökéletes megvilágítást.

Maximális biztonság és meg-
bízható, gazdaságos működés 

jellemzi a legmodernebb FPT-mo-
torokkal szerelt prémium kategóriás 

STEYR traktorokat. A motorból kinyert 
teljesítményt többféle automata programmal 

rendelkező PowerShift váltók, illetve a legmoder-
nebb fokozatmentes technológiát képviselő CVT-haj-
tóművek közvetítik, melyek elérhetőek 50 km/h-s 
kivitelben is, így traktorait akár a szállítási felada-
tokba is bevonhatja. A Steyr erdészeti célokra ki-
fejlesztett modelljei a 99 lóerős kategóriától a leg-
nagyobb teljesítményű, 300 lóerős STEYR TERRUS 
CVT-ig kérhetőek.

Az erdészeti géptámogatás pályázati kérelmei-
nek benyújtására 2017. június 1-től van lehető-
ség. Ne késlekedjen, kérjen bővebb információt 
már most a STEYR egyetlen hivatalos, hazai for-
galmazójától a MAGTÁR Kft-től! 

 
Honlap: www.magtarkft.hu;  

Email: kovesdi.sandor@magtarkft.hu.
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Szeretné igazán jóllakatni napraforgóját? Ezt nézze meg!
A mai napraforgó hibridek genetikai potenciálja igen magas. A 25 évvel ezelőtti jugoszláv, magyar fajták 1,6 to/ha-os
termésátlagot produkáltak, míg a tavalyi országos átlag elérte a 2,7 to/ha-os mennyiséget. Egyes hibridek
5 tonna feletti termésre is képesek. Ekkora termés eléréséhez viszont minden körülménynek passzolni kell. A gyorsan 
fejlődő állományok tápanyagigénye sokszor meghaladja a gyökerek tápanyagfelvevő képességét. Extrém időjárási 
körülmények hatására (szárazság, túl hideg időjárás, kimosódási veszteségek, stb.) illetve, kedvezőtlen talajállapot 
esetén (tömörödés, eliszapolódás, aszály, stb.) a tápanyagfelvétel gátolttá válik. Ezekben az esetekben az okszerűen 
alkalmazott levéltrágyázás hatékony segítséget jelent az állomány számára, hiszen a szükséges tápelemek gyorsan, 
célzottan bejuttathatók a növényekbe. Ennek a leghatékonyabb eszközei a kelátképzőt tartalmazó készítmények.

A bór szerepe a napraforgóban
A bór alapvető szerepet játszik
 • a szénhidrátok és egyéb asszimiláták
       szállításában,
 • a gyökér- és szállítószövetek kialakításában,
 • a tápelemek felvételében,
 • a virág- és termésképzésben.
Számos termesztett növényünk intenzíven reagál a bórhiány-
ra. A hiány következtében a levelek aprók maradnak, idő-
vel deformálódnak, szélük a levélfonák irányába pöndörödik. 
Súlyosabb hiány esetén barnás elszíneződés, majd elhalás 
következik be. Hiányában csökken a megtermékenyülés, 
akadályozott a kötődés, gyakori a virágelrúgás is. A bórhi-
ány levéltrágyázással orvosolható. Javaslatunk a POLYBÓR 
PLUSZ készítményünk, a megújuló energiaforrás.

Miért a Polybór Plusz-t válassza?
 Mert,
         • esszenciális mikroelem lévén 
        a bór jelenléte létfontosságú a növénynek;
        • a virágpor képződését pozitívan 
        befolyásolja, fertilitását javítja;
        • a bibét kedvezőtlen körülmények 
        között is hosszan
        nedvesen tartja; 
        • segíti a pollenek megtapadását;
        • energiát biztosít a pollentömlő hajtásához,
        így biztosítja a tökéletes kötődést; 
        • a benne levő réz és a cink befolyásolja
        a generatív szervek kialakulását, fejlődését.

A kálium szerepe a napraforgóban
 • A növénybe nem épül be, hanem szabadon áramlik.
 • Javítja a növények vízgazdálkodását:
  - csökkenti a párologtatást, 
  - aktivizálja a gyökerek vízfelvételét.
 • Fontos szerepet vállal a növényen belüli
        tápanyagszállításban, a termés kialakulásában. 
 • A termés minőségét és a növények ellenálló-
        képességét befolyásolja (immunerősítő).

Termesztett növényeink közül különösen a kétszikűek ér-
zékenyek a megfelelő kálium ellátásra. A káliumhiány tü-
netei kezdetben úgynevezett „látens”, azaz szabad szem-
mel nem észlelhető tüneteket okoznak. A növény ellenál-
ló-képessége csökken. 

A tünetek megjelenésekor már igen nagy hiányról beszél-
hetünk. A hiánytünetek először az idősebb leveleken jelent-
keznek. A levélszél felől sárgulás, érközi nekrózis (az erek 
sokáig zöldek maradnak), a levélcsúcstól levélszél beszára-
dás figyelhető meg.

TUDTA-E? – A tápelemek kölcsönhatásában 
a túlzott nitrogén- vagy 
foszfortrágyázás káliumhiányt eredményezhet!
 
A kielégítő kálium-ellátottság jelentősen csökkenti a növé-
nyek bakteriális és gombabetegségekkel, valamint vírusfer-
tőzésekkel szembeni fogékonyságát. 
A kálium egyik legfontosabb biofizikai szerepe abban 
áll, hogy megnöveli a növények toleranciáját a különféle 
stresszhelyzetekkel szemben, mint pl. 
 • a szárazság,
 • az alacsony hőmérséklet,
 • vagy a nagy sókoncentráció.
Már az 1970-es években leírták, hogy a növény „szája” a gyö-
kere, és a makroelemek pótlásának túlnyomó részét a talajon 
keresztül kell kijuttatni. Azonban az idei száraz, csapadék-
szegény tavasznak köszönhetően az alapműtrágyák nem úgy 
hasznosulnak, mint ahogy azt szeretnénk. 
A hasznosulás mellett a talaj felső rétegében kiszórt, felgyü-
lemlett műtrágyák koncentrációja is okozhat depressziót. 
Ilyenkor a növénynek lombon keresztül tudunk segítséget 
nyújtani. Az olajnövényeink vitalitásának megőrzésére meg-
oldás lehet a magas kálium tartamú FITOHORM TURBO KÁ-
LIUM lombtrágya.

Miért a FitoHorm Turbo Káliumot válassza?
 Mert,
 • csapadék nélkül is azonnal felvehető
     megoldást jelent,
 • fokozza a termék minőségét,
 • formulációjának köszönhetően 
     gyorsan és hatékonyan hasznosul,
 • 97%-os beltartalommal rendelkezik 
     (4% n, 36% k, 57% s),
 • a kálium mellett, a napraforgó számára
       fontos kenet is tartalmaz.

HASZNÁLJA CSOMAGBAN, ÉS ÍGY MINDENT MEGAD 
A NAPRAFORGÓNAK A MAXIMÁLIS TERMÉS ELÉRÉSE 
ÉRDEKÉBEN! 20 L POLYBÓR PLUSZ + 20 L FITOHORM 
TURBO KÁLIUM = 10 HA/CSOMAG

Miért jó vétel a FitoHorm HO Napraforgó csomag?
 • Minden benne van, amire napraforgója vágyik,
     nem szükséges más lombtrágyát használnia.
 • Nem fog habzani, csomósodni, bedugulni a permetező szűrője.
 • Kiválóan keverhető növényvédő szerekkel.
 • Csomagban még kedvezőbb áron juthat hozzá.

FITOHORM KFT. 
www.fi tohorm.hu
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Alfa Lucullus 
professzionális zöldségvetőmagok 

TOURMALINE F1 
„átteleltethető 

baktérium-toleráns" 

• 130+ napos kelkáposzta , 
ami átteleltethető . 

• Baktérium-toleráns fejei 
tömörek, 1-2 kg 
tömegűek, élénk 
mélyzöldek. 

• Szép takarólevelűek még 
tavasszal is. 

• Nagyon szép piacosak. 
• A legkorszerűbb fajták 

közé tartozik 
rezisztenciái és 
minősége miatt. 

Ár: 9.900,- Ft I 2.500 sz. 

ALFA LUCULLUS KFT. 
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 2. 

76/480-878 • +36-30/388-0219 
nagyker@alfaluc.hu • vevoszolgalat@alfaluc.hu • 

www.alfaluc.hu 

Gabona nedvesség vizsgáló 

Toxin gyorsvizsgáló 

agrováció 
Gondolkodóknak 
Neked 

Nem esik ... 

NutriFit! 

2440,- Ft+Áfa/ha 
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A klímaváltozás hatásai
Mit okoz az átalakulás a szántóföldi növénytermesztésben,
melyek a kedvezőtlen hatások, és melyek mérséklési lehetőségei?

A klímaváltozás és az általa okozott időjárási szélsőségek a korábbi évszázadokban is előfordultak, 
de akkor nem okoztak akkora problémát, mint napjainkban.

A világon a szántóterület közel 1,4 milliárd hektár, 
ami folyamatosan csökken, ugyanakkor a Föld né-
pessége eléri a 7,5 milliárdot. Napjainkban egy főre 
a világon már csak 0,2 ha jut, ahol az élelmiszer-, 
takarmány- és ipari növényeket meg kell termelni. 
A termesztési tényezők közül az ökológiai (éghajlat és 
talaj), a biológiai alapok és az agrotechnikai elemek 
közül (vetésváltás, tápanyagellátás, vetéstechnoló-
gia, növényvédelem, stb.) csak a biológiai alapokkal 
lehetünk elégedettek. A növénynemesítők egyre kor-
szerűbb fajtákat/hibrideket állítanak elő.
A Föld népességének növekedésére jellemző, hogy 
1960-ban még csak 1,6 milliárd, 1970-ben már 3,6 
milliárd, 2000-ben pedig már 6 milliárd volt. Napja-
inkban pedig – mint említettem – meghaladja a 7,5 
milliárdot. Ez szükségessé teszi a növénytermesz-
tésben a termés és a termésbiztonság növelését és 
mindezt a klímaváltozás közepette.
A globális felmelegedés tényét a többszörösére növe-
kedett fosszilis energiák (kőolaj, földgáz, szén stb.) 
felhasználása következtében a széndioxid légköri 
koncentrációjának növekedése okozza.
Azonban már i. u. 800-1000-ben is volt olyan időszak, 
hogy 0,6oC-ot emelkedett az évi középhőmérsék-
let. Majd 1500-1700 között ugyanennyivel csökkent 
(1. ábra). 1700-tól pedig folyamatosan emelkedik az 
évi középhőmérséklet, az elmúlt 100 évben ez elérte 
az 1oC-ot és az utóbbi két és fél évtizedben egyre 
erőteljesebb a klímaváltozás (2. ábra).

A széndioxid légköri koncentrációja az elmúlt közel 
öt évtizedben 315 ppm-ről 380 ppm-re növekedett 
(3. ábra), napjainkban már a 400 ppm-et is eléri, azon-
ban a klímaváltozáshoz a metán és a dinitrogén oxid 
még a széndioxidtól is nagyobb mértékben hozzájárul.
A klímaváltozást az üvegház hatású gázok okozzák.
• Szén-dioxid (CO2): fa-, szén-, olaj-, gáz tüzeléséből 
származik.
• Metán (CH4): olvadó szibériai fagyott talaj, rizster-
melés, bomló szerves anyagok, sőt szarvasmarhák 
bendőjéből is. 
• Freon és fluorgázok (halo-fluoro-karbon): fridzside-
rek, kozmetikai szórópalackok, klimatizáló berende-
zések hajtógáza.
• Dinitrogén-oxid (N2O): műtrágyázásból.
• Ezek mindegyike gyorsan emelkedik.
Az elmúlt 100 évben a világon és Magyarországon is 
kb. 1oC-kal nőtt az évi középhőmérséklet, azonban az 
elkövetkező 100 évben ez a hőmérséklet emelkedés 
a 4oC-ot is elérheti, ami rendkívüli időjárási szélsősé-
geket indíthat el (4. ábra).
A magasabb hőmérséklet további vízhiányt provo-
kál, mivel növeli az evaporációt (talajfelszíni vízpá-
rolgást), miközben az elmúlt 100 évben 121 mm-rel 
csökkent a csapadék sokévi átlaga – főleg a nyári hó-
napokban –, ami a kapás kultúrákat érinti különösen 
kedvezőtlenül (5. ábra).
Az őszi kalászosok termésnövekedését és termésbiz-
tonságát a téli félév csapadéka általában biztosítja, 

2. ábra: Az elmúlt 100 év klimatikus tényezőinek 
változása

1. ábra A hőmérséklet változása mai időszámításunk 
kezdetétől napjainkig (Major, 2010 alapján)
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ezért itt a klímaváltozás ellenére az utóbbi években is 
nőtt az országos termésátlag (6. ábra).
A klímaváltozásra, a globális felmelegedésre a külön-
böző szántóföldi növények eltérő módon reagálnak. 
Vannak melegigényes növények (pl. a kukorica, nap-
raforgó, szója, dohány), azonban hűvösebb, csapadé-
kosabb időjárást igények a tavaszi árpa, a zab, a bor-
só és a burgonya stb. Ugyanakkor a növények vízigé-
nye is nagymértékben eltérő, nagyjából 400-450 és 
750-800 mm között változik. A kisebb vízigényű nö-
vények a kalászosok, a nagyobb vízigényűek a burgo-
nya, a cukorrépa, lucerna stb. Ezért különösen fontos 
lenne a vetésváltás korszerűsítése, mert jelenleg a 
vetésterület 70%-án gabonaféléket, 22-23%-án olaj-
növényeket, és csak 5%-án termesztünk pillangós-
virágú növényeket, továbbá és a gyökér- és gumós 
növények vetésterülete az 1%-ot sem éri el. Folya-
matosan csökken a termesztett növényfajok száma, 
diverzitása, ami nehezíti az okszerű vetésváltás ki-
alakítását, a kedvező elővetemény megválasztását. 
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklésé-
ben a legfontosabb az öntözés fejlesztése, növelése 
lenne. Azonban Magyarországon maximum a szán-
tóterület 2%-át öntözik (pl. zöldborsót, csemegeku-
koricát, kukorica vetőmagtermesztést), miközben a 
világon az utóbbi hét évtizedben több, mint három-
szorosára nőtt az öntözött terület és meghaladja a 
310 millió hektárt. Egyes EU-s országokban a szántó-
terület 30-40%-át öntözik (pl. Olaszország, Portugá-
lia, Spanyolország stb.), ugyanakkor Magyarországon 

6. ábra Kalászosok termésátlagának alakulása 
Magyarországon, 2009-2016 (AKI adatok alapján)

5. ábra A csapadék havi átlagának változása
az 1871-1890 és 1991-2002 időszakokban

4. ábra Globális felmelegedés a világon. 
Hőmérséklet-változás a világon 1900-2100 között 
(forrás: www.mti.hu)

3. ábra A CO2-koncentráció változása 1959-2005 között

Növény
Vetésterület ezer Termésátlag t/ha Termés-

többlet 
2016-ban%2015 2016 2015 2016

Őszi búza 1 024 1 040 5,10 5,38 7

Rozs 43 37 2,88 3,02 13

Tritikále 129 114 4,10 4,14 5

Tav. árpa 88 46 3,76 4,18 11

Őszi árpa 218 267 5,01 5,31 4

Zab 47 36 2,89 2,85 10

Kukorica 1 079 1023 5,70 8,61 34

Borsó 22,4 15,3 2,50 2,73 8

Szója 76,9 61 1,85 2,89 36

Napra- 627 642 2,49 2,95 16

Repce 207 257 2,45 3,44 23

Burgonya 14,1 16 24,45 24,62 9

Cukorrépa 13,8 16 56,89 67,48 13

Dohány 4,8 4,1 1,17 1,66 30

Lucerna 110 193 3,43 5,04 16

1. táblázat Fontosabb szántóföldi növények
vetésterülete és termésátlaga Magyarországon
(AKI és KSH adatok alapján)



MEGHÍVÓ 

FAJTABEMUTATÓINKRA 

A hagyományoknak megfele l ően a Gabonakutató Kft. idén is 
több szántóföldi fajtabemutatón vesz részt, illetve 
közvet lenü l szervezi is azokat, saját környezetében Szegeden 
és az ország e l térő rég ióiban. A kü l önböző bemutatókal, 
rendezvényekkel cé lunk az, hogy az érdeklődők, látogatók 
e lső kézből , a fajtatu lajdonostól, vagyis tő l ünk hallják a 
legújabb információkat, tapaszta lásokat, aján lásokat. Ezek 
birtokában megalapozottan dönthetnek arról, hogy ősz i 

vetéseikhez melyik "GK" fajtát vá lasszák. 
Ezeket a ta lálkozókat - szokásunkhoz híven - szeretnénk 

interaktívvá tenni. Ugyanis nekünk nagyon fontos a t isztelt 
terme l ők, meghívottak, vagyis az Önök véleménye. A d icséret 
vagy krit ika egyaránt támpontot jelent abban, hogy t isztán 
lássuk: helyesek-e a fajtanemesítés i elképze lése ink, cél
kitűzése i nk? 

Bemutatóinkon ismét láthatják a jól ismert és a közter
mesztésben már ke ll őképpen bizonyított, vezető szerepet 
betöltő, kivá ló adaptá lódó képességű, stabil termő

képességű GK Csillag-ot, GK Békést; a kivá ló, prémium 
kategóriájú GK Futárt és GK Pilist; a nagyon perspektívikus, 
már a gyakorlat álta l is viszaigazolt, bőtermő GK Szilárdot és 
GK Ígéretet; va lamint a jó m inőségi bélyegekkel rende l kező 
GK Bakony búzafajtá inkat. Idén mutatjuk be a legújabban 
mi nősített, kieme l kedő termőképességű, középérésű GK 
Arató és ajó hozamokra képes, stabil malmi m inőségge l ren-

de l kező GK Bagó fajtá inkat is. 
Az aestivum fajták mellett a kedvező betegség ellenálló 

képességgel rendelkező, m i nőség i GKJulidur durumbúzát és 
a ma már je l entős terü leten termesztésbe vont GK Maros 
tritiká lénkat is megtekinthetik. Természetesen a felsoroltakon 
kívü l bemutatjuk még az őszi és tavaszi árpa és zab fajtá inkat, 
hiszen ezek is jelentős szerepet töltenek be a közter
mesztésben (GK Judy, GK Toma, GK Pil langó). 

A szántóföld i fajta ismertetőinken túl, mi és meghívott 
előadói nk az érdeklődésre számot tartó piaci információkat is 
megosztjuk Önökke l. Arra is érvekke l szolgá lunk, hogy 
nekünk, Gabonakutatósoknak miért is a legfontosabb érték
mérő az abiotikus és b iotikus stresszekke l szembeni ell ená ll ó
ság, amely olyan búzafajtákban ötvöződ i k, melyek kimagasló 
termés mellett kiváló minőséggel is rendelkeznek. 

Az alábbiakban láthatják hagyományos bemutatóink sorát, 
és két új helyszínt is fe lkereshetnek: Baranya megyében a 
Bólyi Mg. Zrt-t, valam int Csongrád megyében a "Kalászos 
gabonák fej lesztése„." címen elnyert GINOP pályázat keretén 
belül a Hódagro Zrt. batida i kerü letében rendezendő, 

szántóföldi bemutatkozásunkat. 
Bemutatóinkra várjuk kedves vendégeinket, hiszen a 

mindannyiunk eredményes munkáját seg ítő, tapasztalat- és 
vé leménycse rérő l szóló találkozásunk közös érdekünk is 
egyben. Beke Béla 

Gabonakutató Nonprofit Kft. fajtabemutatói 
• 2017. máju s 25. SZARVAS (Mezőmag Kft. -GK Kft. - Kruppa Mag Kft. - SZIE békéscsaba i Campus) Tritikále 

• 201 7. j únius 1 . BATIDA (Hódag ro Zrt. - GK Kft. - Szegedi Sütö::Jék Kft. -

NAIK NÖKO Szeged, El ső Pesti Malom és Sütőipa r i Zrt.) Kalászos 

• 2017. júniu s 8 . SZEGED (Gabonakutató Nonprofi t Kft.) Kalászos és repce 

• 2017.június 13. BÓLY- Sátorhely (Bólyi Mg.Zrt. - GK Kft.) Kalászos 

• 2017. június 16. KISÚJSZÁLlAS (Nagykun 2000 Zrt. - MTA ATK Mg. Intézet- GK Kft.) Kalászos 

• 2017. j únius 20. KOCS (Aranykocsi Zrt. - GK Kft. - MTA ATK Mg. Intézet) Kalászos 
A bem ut atók kezd ési i dőpontj a: 9:30 

Információ: bela.beke@gabonakutato.hu t el.: +36 30/ 978 0628 

~GK 
Gabona Kutató 
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a vízjogilag engedélyezett öntözési terület felét sem 
öntözik. Az öntözés fejlesztéséről sokat beszélnek a 
hivatalos szervek, de valójában nem történik semmi. 
Magyarországon az öntözés drága agrotechnikai be-
avatkozást jelent jelenleg.
Rendkívüli mértékben ki vagyunk szolgáltatva a kli-
matikus viszonyok alakulásának, a csapadék meny-
nyiségének és eloszlásának. 2015 kedvezőtlen évjá-
rat volt, ezért a szántóföldi növények termésátlagai 
is kedvezőtlenül alacsonyan alakultak, ugyanakkor a 
2016-os évben a csapadék mennyisége meghaladta a 
30 éves átlagot és kedvező volt az eloszlása is, ennek 
következtében a szántóföldi növények termésátlagai 
25-30%-ot is nőttek (1. táblázat).
A 7. ábrán jól érzékelhető a klimatikus tényezők ezen 
belül is a vízellátottság hatása a kukoricahibridek ter-
mésére. Azonos tápanyagellátás mellett aszályos év-
ben a hibridek átlagában 7,21 t/ha volt a termés, míg 
a kedvező 2016-os évben 16,89 t/ha.
Az aszály kedvezőtlen hatásait az alábbi tényezőkkel 
és azok szakszerű alkalmazásával mérsékelhetjük.
• Okszerű, kedvező vetésváltással: az elővetemény 
nemcsak a víz- és a felvehető tápanyag mennyiségét 
befolyásolja, hanem a gyomosodás mértékét is.
• A talaj felvehető AL-oldható NPK-tartalmához és a 
növény igényéhez igazodó harmonikus tápanyagellá-
tás elősegíti a növények vízhasznosítását is.
• Nagyon fontos a növény igényét kielégítő szak-
szerű, víztakarékos talaj-előkészítés. A szervestá-
panyag-visszapótlás, a talajok elsavasodásának meg-
akadályozása, időnként a fenntartó meszezés alkal-

mazása, vagy olyan N-műtrágya használata, amely 
nem okoz talajsavasodást (pl. pétisó stb.). A növé-
nyi melléktermékeket, szárat, szalmát nem kellene 
a területről elszállítani, hanem felaprítását követően 
a talajba bedolgozni, egy részét pedig mulcsként a 
talaj felszínén hagyni, ami csökkentheti a talaj felszí-
ni párolgását, az evaporációt. Napjainkban éppen a 
klímaváltozás miatt a tarlóhántást sem célszerű fe-
ketére művelni; kedvező, ha a növényi maradványok 
egy része a felszínen marad.
• A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait mérsékel-
hetjük az ökológiai viszonyoknak megfelelő, jó al-
kalmazkodóképességű fajták/hibridek választásával. 
Azonban létjogosultsága van olyan alternatív növény-
fajok termesztésének is, melyek kifejezetten jó szá-
razságtűrőek, pl. a silókukorica helyett a silócirok, a 
hüvelyes növények közül a szegletes lednek, a me-
legigényes köles, a kékvirágú sativa típusú lucerna 
helyett a medicago varia (tarkavirágú lucerna) stb. 
termesztésének. Minden esetben fontos az egészsé-
ges, jó biológiai értékű és megfelelő szaporulati foko-
zatú vetőmag használata.
• Nagyon fontos a jövőben minden növényfajon belül 
a fajták/hibridek optimális tőszámának meghatározá-
sa, hiszen a tőszám a termést jelentősen befolyásoló 
tényező. A nagyobb tőszámnak, állománysűrűségnek 
a vízigénye is nagyobb, illetve az optimálisnál na-
gyobb növényszámnál nagyobb az aszályérzékeny-
ség, a termésdepresszió (terméscsökkenés) is. Ezért 
nem elég csak az optimális tőszámot ismerni, hanem 
ismerni kell az adott fajta/hibrid tőszámoptimum-in-
tervallumát, azt az intervallumot, amit a növények 
még terméscsökkenés nélkül elviselnek.
• Az optimális növényszámot nagymértékben befo-
lyásolja a növényfajta/hibrid genetikai tulajdonsága, 
tenyészideje, továbbá a termőhelyi adottság. Egy 
csernozjom talaj 200 cm mélységig akár 500 mm vi-
zet is tud tárolni, melynek fele diszponibilis (felvehe-
tő) víz, a másik fele pedig holt víz (nem felvehető). 
A tőszám-sűríthetőségnél alapvetően meghatározó 
tényező a víz- és a tápanyagellátás mértéke.
Kiemelkedő jelentősége van a hatékony, integrált nö-
vényvédelemnek, különösen fontos a gyommentes 
növényállomány biztosítása.
• Mérsékelhetjük a klímaváltozás kedvezőtlen hatá-
sait az agrotechnikai műveletek optimális időben és 
jó minőségben való elvégzésével, továbbá az ökoló-
giai, biológiai és agrotechnikai tényezők közötti in-
terakciók optimalizálásával, racionalizálásával is.
A jövőben a fenntartható, fejleszthető növényter- 
mesztésnél különösen fontos lesz a termés mellett a 
termésbiztonság növelése.

 
Dr. Sárvári Mihály, egyetemi tanár  

Kovács Péter, PhD hallgató

7. ábra A biológiai alapok és az évjárat hatása
a kukoricahibridek termésére (Debrecen)
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Elitmag: amit a piac és a bajnok is szeret
Szécsi Zoltán vízilabdasztár földjén a vaddisznók sem tudták legyőzni 
a gabonát

Ha valaki, akkor egy olimpiai bajnok élsportoló aztán igazán tudja, milyen fontos a tápláló anyagok-
ban gazdag, minőségi élelmiszer. Szécsi Zoltán, a magyar vízilabdasport sztárja azonban már azt 
is tudja, melyik az a vetőmag, amely akkor is bő és minőségi termést hoz, ha vaddisznókonda és 
rossz idő járja a táblát. Tavaszi határszemléjére mi is elkísértük, és beszélt lapunknak az Elitmag 
Kft. által képviselt martonvásári termékekről, miután őt meggyőzték az elmúlt évek tapasztalatai.

A vízlabda világában 
fényes karriert befutó 
Szécsi Zoltán még akkor 
sem gondolta, hogy gaz-
dálkodó lesz, amikor né-
hány évvel ezelőtt több 
tíz hektár földet örökölt. 
Ám amint megtekintette 
az egyik táblát, és látta 
a rajta-mellette álldogá-
ló vadakat, a természet 
szépségeit, úgy döntött: 

megtanulja, és ő maga fogja művelni a birtokot. – 
Fel kellett ugyan javítani a korábban bérbe adott föl-
deket, de ma már szépen hoznak, igaz, a sikerhez 
az is kellett, hogy jó vetőmagokkal tudjak dolgozni 
– mondja a sportolóból lett gazdálkodó, aki rögtön 
hozzáteszi: a kezdetektől tart a jó és gyümölcsöző 
kapcsolat is a martonvásári Elitmag Kft.-vel.
– Már az első évben tőlük vettem a búza- és árpave-
tőmagot. Az Mv Kolo és az Mv Suba voltak az elsők, 
és mennyiségben is nagyon szépen hoztak, jóval az 
országos átlag felett, ráadásul nagyon jó minőségben 
is. Aztán az egyik évben kipróbáltam osztrák vetőma-
got is, de az egyáltalán nem jött be. Azóta is az Elit-
magtól vásárolok, és tavaly az árpám 85 mázsa felett 
hozott! Idén pedig csak rá kell nézni a búzámra…! 
Télen azt hittem sírva fakadok, amikor megláttam, 
hogy egy hatalmas csapat vaddisznó szinte letarolta 
6 hektáron… Ráadásul voltak a mínusz 20 fokos hide-
gek, de most látszik, hogy erős, egészséges, és olyan 
szépen kel, mintha mi sem történt volna!
Szécsi Zoltán földjein a legnagyobb területen – bő 30 
hektáron – a tar kalászú, keményszemű, kifejezetten 

bőtermő, kiváló, malmi minőséget termő tavaszi bú-
za, a Vánek terem. Kisebb parcellákon: például a ke-
ményszemű, korai érésű, rövid szárú, intenzív műve-
lésben javasolt és nagy fehérje-, illetve sikértartalmú 
Mv Apród, az újdonság Mv Pántlika és az Mv Mente, 
ami keményszemű, korai érésű, javító minőségű. – Bú- 
zában elfogadható volt a mennyiség, a minőség pe-
dig kiemelkedő! Az extra színvonalú Apródot például 
13,6-os fehérjével és 31,3-as sikérrel arattuk, rá-
adásul úgy, hogy az árpa és a búza aratása között 
100 milliméter eső esett! Nekem is fontos persze a 
mennyiség, de a jó minőség is, legalább ennyire! Le-
het, hogy vannak importvetőmagok, amik magasabb 
hozamokat produkálnak, de meg kell nézni, milyen 
beltartalom, milyen minőség lesz ott, ahol 8 helyett 
mondjuk 11 tonnát hoznak le egy hektárról… – indo-
kolja az Elitmag Kft.-hez fűződő hűségét Szécsi Zoltán. 
 
A ma még aktív sportoló hangsúlyozza: az ő célja 
nem a nyereség, hanem a minőség. – Én csak olyan 
búzát, helyesebben később lisztet akarok előállí-
tani, amit magam is szívesen megennék. Sportoló-
ként ezt egyfajta küldetésnek is érzem. Ehhez pedig 
olyan vetőmeg kall, ami garantáltan jó hozamot te-
rem, és mellette stabil, jó ellenállóságú és minőségi 
eredményt is produkál. Én ezt a kettős célt megta-
láltam az Elitmagnál – mondja Szécsi Zoltán. De va-
jon a jövedelmezőség szempontjából hogyan mutat a 
minőségi vetőmagok használata? – Mit látunk? Azt, 
hogy a gyengébb minőségű búza, árpa ott áll évekig 
a raktárban, vagy ha sikerül is eladni, ritkán igazán jó 
az ára. Minőségi búzára, illetve lisztre viszont mindig 
lesz kereslet!

Kohout Zoltán

Csörtető vaddisznók és téli fagyok ellenére ragyogóan 
zsendül az Elitmag búzája (Fotó: Szécsi Zoltán)
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Nl-Hale 
www.NltHale.net 

Ha a legjobbat akarja .... 
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Eladhatja fel nem használt szalmáját 
– a pécsi erőmű szalmabeszerzési kampányt indít

A pécsi Pannonpower tárt karokkal várja az állattenyésztés számára nem megfelelő minőségű szalmabálákat 
az erőműben. A létesítmény mintegy 3,5 milliárd forintot szeretne felhasználni lágyszárú tüzelőanyag felvá-
sárlására, ezáltal kínálva kiegészítő jövedelmet a térségben lakó mezőgazdaságból élőknek. Az erőmű idén is 
mintegy 200 ezer tonna gabona-, illetve egyéb szalma megvásárlására készül.

Baranya megye mellett más dél-dunántúli és dél-alföldi 
megyékből is vásárol szalmát a Pannonpower, sőt kisebb 
mennyiségben Horvátországból is érkeznek szállítmányok 
Pécsre. Az erőmű befogadja az állattartás követelményeinek 
nem megfelelő – például toxikus, így állatok számára takar-
mányként már nem hasznosítható – minőségű szalmát is.
A Veolia Energia Magyarország csoporthoz tartozó Pannon-
power pécsi erőműve az egyik legnagyobb lágyszárú bio-
massza tüzelőanyag-felhasználó a régióban. Az üzemben 
ma már bármilyen geometriájú bálát be tudnak fogadni, így 
kocka- és körbálákat egyaránt megvásárolnak. Ráadásul az 
erőmű nem pusztán a gabonaszalmát, tehát a búza mellett 
a rozs, az árpa, a zab és a triticale bebálázott szármaradvá-
nyát veszi át – befogadja a repcéből, szójából, vagy éppen 
a rétekről, kaszálókról származó fűkaszálékból, valamint a 
nádból előállított bálákat is.

A szalmabálák átvételekor kulcsfontosságú az alapanyag 
nedvességtartalma. A beszállítók számára jó hír, hogy az 
erőmű a 30 százalék nedvességtartalmat nem meghaladó 
kockabálák mellett kisebb mennyiségben be tud fogadni 
magasabb nedvességtartalmúakat is. Ennek köszönhető-
en várhatóan csökkenhet a beszállítók kazalban tárolásból 
adódó vesztesége is. Mindamellett a szakértők felhívják a 
figyelmet arra, hogy a minőségi romlás elkerülése érdeké-
ben a termelőknek érdemes már közvetlenül a betakarítást 
követően gondoskodni a szalma szárazon tartásáról.
Magyarországon minden évben mintegy 3 millió tonna 
szalma képződik, ennek a mennyiségnek alig 6 százaléka 
elegendő a pécsi erőmű teljes évi működéséhez. Eszerint 
a szalmatüzelésű blokk tüzelőanyag-ellátása hosszú távon 
biztonságosan megoldható. Emellett ennek a mennyiségnek 
a felhasználása nem veszélyezteti az állattartás vagy a fel-
dolgozóipar melléktermék-igényének kielégítését sem.
A felvásárlási kampánnyal a célunk – a zöld távfűtés erősí-
tése mellett –, hogy támogassuk és ösztönözzük az ener-
giatermelés és az agrárium közti szinergiák kiaknázását. Ez 
ugyanis egyszerre segíti az energiatermelés hatékonyságá-
nak javítását és fenntarthatóságának erősítését, miközben 
kiszámítható bevételt biztosít a régióban tevékenykedő gaz-
dák számára – emelte ki Lenti Ákos, a lágyszárú biomassza 
tüzelőanyag beszerzéséért felelős szakértő.
A kört az teszi teljessé, hogy az erőmű kazánjaiban visz-
szamaradó hamu termékminősítéssel rendelkezik, így lehe-
tővé válik, hogy a gazdákhoz kerülve a termőterületeiken 
hasznosíthatóvá váljon. A savas pH-értékű termőterületek 
esetében ugyanis a hamu lúgos kémhatása segíti, hogy a 
pH javítása révén a növények jobban tudják hasznosítani 
a talaj tápanyag-tartalmát. A talaj pH-értékének javítása 
mellett a termőterületre kijuttatott hamu – foszfor, káli-
um és mikroelem tartalma révén – a növénykultúra har-
monikus tápanyag-ellátását is segíti. A biomassza-tüzelés 
szén-dioxid-semleges technológia, tehát a lágyszárú bio- 
massza elégetése miatt nem kerül többlet-szén-dioxid 
a légkörbe. A szalmatüzelésű erőmű évente több mint 
150 000 tonna széndioxid kibocsátását váltja ki, hozzájá-
rulva az országos klímavédelmi célkitűzések teljesítéséhez. 

Mi lesz a bálákból?
A beszállított lágyszárú biomassza tüzelőanyag haszno-
sítása mintegy 31 ezer lakás és 460 közintézmény hő-
igényének kielégítését segíti, amelyeket az erőmű zöld 
távhővel lát el. Ezzel Pécs az első hazai megyeszékhely, 
amely energiaellátása egészét megújuló alapokra helyez-
te. Emellett a szalmatüzelésű erőmű mintegy 220 GWh 
villamosenergiát is előállít, ez a kogenerációs – azaz egy-
szerre villamos- és hőenergiát is termelő – technológia 
pedig, Magyarországon és Európában is egyedülállónak 
számít méretét tekintve.
A pécsi erőmű különleges tüzelőanyagairól és az erőmű 
által kínált lehetőségekről további érdekességeket olvas-
hat a biomassza.pannonpower.hu weboldalon.
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Újabb beruházás a Hungranánál
A Szabadegyházán található Hungrana Kft. az európai és hazai kukorica-feldolgozó iparág meg-
határozó szereplőjeként kiemelt figyelmet fordít a fenntartható fejlődésre, melynek újabb ál-
lomásához érkezett. Egy új, 5 millió eurós biomasszakazán-beruházás alapkövét helyezte el 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter jelenlétében a gyár vezetősége 2017. március 27-én, 
a Hungranában tartott szakmai konferencia keretén belül. A rendezvényt díszvendégként meg-
tisztelte jelenlétével Dr. Dorkota Lajos Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, 
Dr. Simon László Fejér megyei kormánymegbízott, Varga Gábor térségi országgyűlési képviselő 
és Horváth István országgyűlési képviselő, a Parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke is.

A szabadegyházi gyárat melaszalapon működő alko-
holüzemként alapították 1912-ben, majd később, a 
kukorica-feldolgozó szegmens elindítását követően 
az izocukorgyártás is elkezdődött 1981-ben.
A 320 főt foglalkoztató társaság tavaly a fennállása 
óta legmagasabb kidarálási volumen mellett, ener-
giahatékonyságának növelése és költségstruktúrájá-
nak jelentős átalakítása eredményeként üzleti terveit 
jelentősen felülmúlva egyik legsikeresebb üzleti évét 
zárta. A cég Európa legnagyobb kukorica-feldolgozó 
üzemét működteti, az Európai Unióban termelt izo-
cukor – folyékony állapotban lévő cukor – mintegy 
harmadát, 250 ezer tonnát a vállalat állítja elő. A tár-
saság a teljes hazai kukoricatermelés 15%-át hasz-
nálja fel. A Hungrana által előállított izocukor, illetve 
bioetanol kétharmadát külföldön értékesítik, főleg az 
Európai Unió nyugat-európai tagállamaiban, de töb-
bek között Lengyelországba, Norvégiába és Dániába 
is szállítanak. A vállalat adja Magyarország teljes élel-
miszeripari exportjának 5,5-6 százalékát.
A gyár állandó fejlesztésen, bővítésen ment és megy 
át a mai napig. 2008-ban került átadásra az új bioe-
tanol-üzemegység, majd a cég 100 éves évfordulóját 
is újabb fejlesztések övezték, melyek közül a legje-
lentősebb a gyár energia-felhasználásának 25%-ot 
adó biomassza-erőmű megépítése volt. A mintegy 
3 milliárd forintból épített új, takarmánypelletet elő-
állító üzemet a tavalyi év tavaszán állították üzembe, 
de máris egy újabb beruházás küszöbén áll a vállalat.

− Állandó beruházásokkal válaszolunk a világ min-
denkori kihívásaira, erősítve piaci helyzetünket, pél-
dát mutatva a mezőgazdasági feldolgozóiparban. 
Büszkék vagyunk arra, hogy vállalatunk jelentősen 
hozzájárul a vidék életben tartásához, munkahelye-
ket létesítünk, 2016-ban mintegy 16 milliárd forinttal 
járultunk hozzá a költségvetéshez adók és járulékok 
formájában. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fej-
lődés mellett, melynek következő példája a biomasz-
szakazán bővítése – mondta Reng Zoltán.
A Hungrana Kft. energiaigényének jelentős részét 
már eddig is biomassza-tüzelésből fedezte, ezzel is 
csökkentve az üvegházhatású gázok kibocsátását és 
a fosszilisenergia-felhasználást. A biomasszakazán 
bővítése várhatóan 2018. év végére valósul meg.
 
− Biomasszakazánunkban mintegy 60 ezer tonna 
szalmát és 12-15 ezer tonna napraforgóhéj-pelletet 
égetünk el évente. Ezzel a technológiai gőzigényünk 
mintegy kétharmadát vagyunk képesek előállítani. 
A következő, a mai napon útjára indított, mintegy 
5 millió eurós fejlesztésünk célja a biomasszakazán 
bővítése, melynek eredményeképpen a teljes tech-
nológiához szükséges hő- és gőzenergiát megújuló 
alapon állítjuk majd elő – hangsúlyozta Reng Zoltán, 
a Hungrana Kft. vezérigazgatója.

Az alapkőletétellel egybekötött konferencián a meg-
hívott vendégek az agrárszektort érintő, aktuális té-
mákról tartottak szakmai előadásokat. Dr. Gyuricza 
Csaba, a NAIK főigazgatója a megújulóenergia-kuta-
tások jelenéről és jövőjéről beszélt, Kulik Zoltán, a 
Vitafort Zrt. vezérigazgatója az Alternatív fehérjehor-
dozók szerepe a GMO-mentes takarmányozás témá-
jában tartott előadást, míg Reng Zoltán, a Hungrana 
Kft. vezérigazgatója a kukorica-feldolgozó vállalat 
szerepét hangsúlyozta a mezőgazdaságban és a vi-
dékfejlesztésben.
 
A Hungrana Kft. kizárólag magyar gazdáktól, magyar 
termelésű, kiváló minőségű, GMO-mentes kukoricát 
vásárol.

Összeállította: Kalmár Nárcisz

                További felvételeink: www.agraragazat.hu/galeriak
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Nem véletlenül szeretik ezt a családi céget
Elkötelezettség, gyorsaság, nívó: ezt vállalja a jövőben is a Szakadáth-Gépker Kft.

A mezőgazdasági gépek iránti elkötelezettség és jártasság családi hagyományát folytatva alakult meg lassan 
egy évtizede a Szakadáth-Gépker Kft., amely a szálastakarmány-betakarító gépek mellett számos más termé-
ket és szolgáltatást is kínál.  Alapelvük szerint jó minőségű munkát csak jó minőségű gépekkel lehet végezni, 
és szezonban a gépeknek dolgozniuk kell, nem állhatnak napokig.

A gyors és hatékony kapcso-
lattartás és szerviz érdekében 
a cég Dunavecsén és Biharke-
resztesen áll ügyfelei rendel-
kezésére. Ezt a 100% magyar 
tulajdonú vállalkozást, amely 
a megbízható szolgáltatási te-
vékenység révén vált a holland 
LELY gépgyártó magyarországi 
képviseletévé, az automata tej-
gazdasági berendezések mel-

lett a szálastakarmány-be-
takarító gépek forgalma-
zójaként tartják számon a 
magyar gazdák. Az idei év 
slágereként említik a mos-
toha körülmények között 
is kiválóan helytálló LELY 
WELGER RP160V változó-
kamrás körbálázó, melynek 

magyar nyelvű kezelő konzolján beállítható a bála átmérője, 
külön a lágymag és a külső réteg tömörsége, a hálóréteg 
mennyisége. A német gyártású bálázó további előnye, hogy 
a bálakamra ajtó zárása munkahenger mellett mechanikus 
biztosítású.
A LELY mellett a több elismert márka is megtalálha-
tó a kínálatukban, pl. a KERTITOX permetezők, OROS 
kombájn adapterek és az egyre népszerűbb, biztonságos 
URBAN ágaprítók is. A visszajelzések azt bizonyítják, a 
Szakadáth-Gépker szolgáltatásai és forgalmazott termékei 
a gazdák elégedettségét, sikerét szolgálták és szolgálják a 
jövőben is.

Maradt még kérdése? Itt felteheti: 
A Szakadáth-Gépker Kft. telephelyek: 

• 4110 Biharkeresztes, Árpád u. 1.  
Tel: +36 30 263 2132, +36 30 686 5464 

• 6087 Dunavecse, Munkácsy telep 1-3 (Fő u. vége) 
Tel: +36 30 934 8284. Mail: szakadathker@gmail.com. 

Info: www.lelymagyarorszag.hu  
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Magnéziumhiány a kertészeti kultúrákban
Agrokémiai szaktanácsadásunk régi hibája, hogy többnyire csak a három fő makroelemre terjed ki, 
és olyan fontos növényi tápelemek vonatkozásában, mint például a magnézium kevés információt 
ad. Ez különösen nagy gond a kertészeti kultúráknál, ezen belül is a gyümölcs- és a zöldségter- 
mesztés esetében – egyes körzetekben a szőlőnél is –, ahol gyakran tapasztalható magnéziumhiány. 

A magnézium utánpótlás  
fokozott figyelmet követel, mert:
 - a kertészeti növények fajlagos magnéziumigénye 
(1 tonna termés előállításához szükséges magnézium 
mennyisége) általában nagyobb, mint a szántóföldi 
növényeké, hosszú hajtatott kultúrák esetében meg-
közelíti a 150-200 kg/ha mennyiséget, más kertészeti 
növényeknél 40-60 kg/ha;
 - a magnézium jelentős része a lombozatba épül 
be, amely (ellentétben a szántóföldi növényekkel) 
nem mindig kerül vissza szántáskor a talajba, például 
zöldséghajtatás;
 - a kertészeti talajok relatíve magas N-, P- és 
K-ellátottsága a harmonikus és kiegyensúlyozott táp- 
anyagellátás miatt magasabb szintű Mg-trágyázást 
igényel;
 - a kertészeti üzemek egy jelentős része magné-
ziumban szegény homokon helyezkedik el (Pest- és 
Bács-Kiskun megyében zöldséghajtató körzetek, 

Nyírségben és a Duna-Tisza közén gyümölcsültetvé-
nyek); és
 - gyakran a kedvezőtlen talajkémhatás, a magas ta-
laj-kálium- és mésztartalom, továbbá a magas EC érték 
miatt rosszabb a magnézium érvényesülése a növény-
ben (pl. békési és csongrádi zöldséghajtató körzetek).

Magnézium a növényben
Többnyire a levelekben, lombozatban halmozódik fel, 
de az egyes szervekben tárolódó magnézium aránya 
fajonként nagyon változik. Egészséges növényben 
0,3%-os koncentrációban mutatható ki, a levelekben 
a 0,2% körüli töménység tekinthető kritikus érték-
nek, ez alatt először az idősebb leveleken, majd a 
középtáji szinten is jellegzetes érközi klorózis alakul-
hat ki. A magnéziumhiánynak háromféle megjelenési 
formája ismert.
 - A levél széle felől egyre nagyobb, és egyre éle-
sebben kivehető klorotikus foltok alakulnak ki, ame-
lyek a levél főerének irányába húzódnak. (A zöldség-
féléken ritka!)
 - A levéllemez belsejéből, levélnyél irányából in-
duló, legyező alakú sárgulás, amely először levélerek 
vagy a levélnyél közelében, a főerek között alakul ki – 
a legtöbb zöldségnövényen ez a tünet látható, a pap-
rikánál, burgonyánál, a tojásgyümölcsnél és a para-
dicsomnál nehezen, a kabakosok (uborka, sárga- és 
görögdinnye, spárgatök, patisszon, cukkíni) esetében 
a káliumtól jól megkülönböztethető.
 - Az egyszikű növények levelein hosszanti irány-
ban először apró pettyek, foltok, majd ezek összemo-
sódásával narancssárga csíkok képződnek a levélnyél 
irányából.

A színelváltozás először az idősebb leveleken jelenik 
meg, de eltérően a nitrogén- vagy a káliumhiánytól, 
ritkán a legalsó, sokkal inkább a középtáji vagy a szár 
alsó kétharmadának környékén elhelyezkedő levele-
ken mutatkozik. A sárgás elszíneződésre – ellentét-
ben a káliumhiánnyal – jellemző, hogy a klorózis nem 
világos vagy fakó sárga, hanem élénksárga, gyakran 
lilás, narancsvörös tónusú. A szimptómák idővel a kö-
zépső, majd a fiatal levelekre is áthúzódnak. 

Súlyos magnéziumhiány paradicsomon (Fotó: K+S KALI)
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A magnéziumhiány lassítja az asszimilációt, zavart 
okoz az anyagcsere-folyamatokban, a levelekben fel-
halmozódnak a cukrok, a keményítő. Egyes növény-
csoportok esetében a terméscsökkenésen kívül az 
alábbi minőségi elváltozásokkal is kell számolni.

 - A nitrátreduktáz enzim működése gátolt, ebből 
adódóan növekszik a termésben a nitráttartalom. 
Ez különösen veszélyes az olyan nitrát-felhalmozásra 
hajlamos fajok esetében, mint a fejes saláta, spenót, 
karalábé, retek vagy a sárgarépa.
 - Lassul (csökken) a karotin képződés, ami az „A”-
vitamin elővitaminja (sárgarépa, sütőtök, levélzöld-
ségfélék, gyümölcsök).
 - A cukorrépa, csemegekukorica termésében csök-
ken a cukorképződés.
 - Az anyagcserénél fellépő zavar miatt, lassul a 
fehérjeképződés, és az egyes aminosavak képződé-
sében is aránytalanságok lépnek fel.
 - Azáltal, hogy más kationokhoz hasonlóan (ká-
lium, kalcium) erősíti a sejtfalakat, javítja a tárol-
hatóságot, a szállíthatóságot (pl. burgonya) és nö-
veli egyes fajoknál a betegség-ellenálló képességet 
(pl. burgonya, alma, sárgarépa, cékla, petrezse-
lyemgyökér, stb.).

 - A borsó és a bab esetében elősegíti a nitrogén-
megkötő baktériumok képződését, és serkenti azok 
tevékenységét.

Kezelés, megszüntetés
Ha a magnéziumhiányt már a kezdeti tünetek alapján 
felismerjük, hatásosan védekezhetünk ellene. Ugyan 
a növények elsősorban a gyökereiken keresztül ve-
szik fel a szükséges tápanyagokat, de egyes elemek 
esetében, így a magnéziumnál is a lombon keresztüli 
trágyázás igen eredményes lehet. A levéltrágyázás 
előnye, hogy intenzív lombképződés idején (május, 
június) gyorsan és hatásosan tudunk beavatkozni.
 A Mg-lombtrágyát magnézium-nitrát, magnézi-
um-szulfát és magnézium-klorid formájában adják. 
A szulfát forma a legelterjedtebb, tekintettel arra, 
hogy jól keverhető növényvédő szerekkel, nincs per-
zselő hatása (pl. keserűsó 5%-os töménységben is 
használható, ha jó  minőségű, lágy vizet használunk 
permetezéshez), ugyanakkor jól oldódik, egyes nö-
vényeknél (káposztafélék, hagyma, paradicsom, gyü-
mölcsök, stb.) a szulfát formában jelenlévő kén – mint 
fontos tápanyag – további kedvező hatást fejthet ki.  
 

 Dr. Terbe István 
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Baktériumtrágyák használata – biológiai megoldás
A NÉBIH által ellenőrzött, az AKG-ban is használható termékek!

Napjainkban egyre több kutatási és mérési eredmény számol be arról, hogy termőföldjeink álla-
pota romlik. Egyre csökken a talajban élő mikrobák, baktériumok száma, vagyis a talajélet már 
közel sem optimális. Ez azt eredményezi, hogy a talajok biológiai egyensúlyában zajló kémiai, 
biokémiai folyamatok fi nomhangolása sérül. Ezáltal bizonyítottan romlik a talaj tápanyag-szol-
gáltató és termő-képessége. Kedvezőtlenné válnak a feltételek a növénytermesztés számára.
Az ilyen területeken a mezőgazdasági termelés teljesítménye csökken, és a szokottnál is hullám-
zóbbak lesznek a termésátlagok. 

A talaj-mikrobiológiai kutatásokkal foglalkozó bio-
technológusok, mikrobiológusok már több évtizede 
azokon a megoldásokon dolgoznak, amelyekkel fe-
lére-harmadára csökkenthetők nemcsak a nitrogén-, 
hanem a foszfor- és káliumalapú műtrágyák hasz-
nálata. Ezek a kutatások 25-30 éve ismertek mint 
biológiai talajerőpótló módszerek, mind Amerikában 
(USA), mind Európában, elsősorban kísérleti eljárás-
ként. Ugyanakkor az utóbbi tíz-tizenöt évben ezek a 
készítmények átlépték a kísérleti parcellák határait és 
engedélyezett termékekként rohamosan terjednek a 
mezőgazdasági termesztés szinte minden területén, 
a szántóföldi és a kertészeti művelésben egyaránt. 

A talajoltó baktériumokat jótékony 
hatásuk jellege szerint csoportosíthatjuk:  
- nitrogénkötők, melyek képesek a légkörből megköt-
ni a nitrogént és ezzel táplálni a növényt;
-  az ásványi anyagokat oldatba vivő foszfát- és szilikát-
oldó talajbaktériumok, az előbbiek elsősorban a talaj 
oldhatatlan foszfátjait vízben oldhatóvá alakítják, így  
növelik a növények által felvehető foszfátok mennyi-
ségét, míg az utóbbiak a kálium oldásával jelentősen 
segítik a növények káliumfelvételét;
- fitostimulátorok, melyek növényihormon-szerű anya-
gokat termelnek és választanak ki, ezáltal közvetle-
nül serkentik a növény növekedését.
Az ezeknek a baktériumoknak a kinyerésével, sze-
lektálásával és ezekből megfelelő növényi növeke-
désserkentő, nitrogénkötő, foszfát- és káliummobi-
lizáló hatású „talajoltóanyagok” előállításának már 

több évtizednyi múltja van Magyarországon, és több 
száz ezer hektáron alkalmazzák ezeket a mikrobioló-
giai oltóanyagokat. A főbb gabonaféléken, valamint 
zöldségféléken végzett kísérletek bizonysága alap-
ján egyes talajbaktérium-termékekkel történő keze-
lés kevesebb nitrogén-, foszfor- és káliumműtrágya-
felhasználás mellett átlagosan 10-15% termésnö-
vekményt eredményezhet optimális körülmények 
között.
Összefoglalva, talajaink termőképességének megőr-
zésében és a terméshozamok emelésében, kiegyen-
lítettségében fontos szerepet játszik a kizárólag ok-
szerű műtrágyázás mellett, a növényi maradványok 
visszaforgatása (tápanyag-utánpótlás), a helyes ve-
tésforgó (pillangósvirágú növények) alkalmazása és a 
fenntarthatóságot biztosító baktériumos talajoltó-ké-
szítmények használata. A növénytermesztés fontos 
célkitűzése, hogy az egészséges talajból, egészséges 
növényt neveljen, ezáltal is szolgálva az ember egész-
ségét. (Forrás: Dr. Kutasi József: A kimerülő mező-
gazdasági talajok művelési technológiáját megújító 
talajerőpótló gazdálkodás, mint fenntartható növény-
termesztési módszer, 2016)

Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók

Szakmai Szervezete
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PETKUS 
eredeti alkatrészekkel és erős
szervizháttérrel a problémamentes 
betakarítási időszakért

Az elmúlt 8-10 évben nagyon sok terményfeldolgozó 
mezőgazdasági beruházás valósult meg hazánkban 
PETKUS-technológiával (főleg szárító- és tisztítóte-
lep-korszerűsítési pályázat keretében), valamint a 
rendszerváltás előtti időszakban is tömegével került 
beépítésre PETKUS magtisztítógép (K525 és K527 
tisztítók, illetve PETKUS Gigant és Super vetőmag-
üzemi berendezések) a termelő és feldolgozó ága-
zatokban. Főleg a régi Bábolna típusú szárítók mel-
lé telepített PETKUS tisztítók százai mellett nagyon 
népszerűek voltak a vetőmagfeldolgozó üzemek is, 
melyek még a mai napig ellátják feladatukat, kielé-
gítve a mai kor minőségi követelményeit is és egyút-
tal bizonyítva a PETKUS-gépek megbízhatóságát és 
tartósságát.
 Természetesen ehhez hozzájárul az is, hogy a  
PETKUS mind a mai napig biztosítja az akár 40-
50 éves gépek alkatrész ellátását is. Fontos ki-
emelnünk és hangsúlyoznunk, hogy csak eredeti 
alkatrészekkel tartható ez a kiemelkedő élet-
tartam és minőségi munka fenntartása a gépek 
üzemeltetése során. Magyarországon a PETKUS – 
Közép-Európa Kft., mint a PETKUS gyár kizárólagos 
hazai forgalmazója tudja biztosítani a megfelelő al-
katrészeket, hogy a gépek továbbra is megbízható-
an, időtállóan és a gyári teljesítmény specifikációnak 
megfelelően üzemeljenek. 
Több, mint 180 szárítóteleppel a PETKUS az egyik 
legelterjedtebb szárító típus is egyben a régió-
ban. Az első terményszárítók az 1990-es évek kö-
zepén épültek meg hazánkban, így a kor előre ha-
ladtával szükséges a gépek felülvizsgálata, a ter-
mészetes elhasználódásból fakadó kisebb-nagyobb 
karbantartási munkák elvégzése, hogy a berendezés 
megfelelő energetikai igény mellett a megkívánt tel-
jesítménnyel és minőségben dolgozzon továbbra is.  
A PETKUS – Közép-Európa Kft. megfelelő szervíz-
háttérrel áll minden Partnere rendelkezésére a ré-
gióban a PETKUS berendezések és gépek szerviz és 
alkatrész igényeinek kielégítésével, továbbá tech-
nológiai szaktanácsadással is szolgál a meglévő 
rendszerek felülvizsgálatára, valamint beépítési és 
fejlesztési javaslatokkal is ellátja Partnereit.

PETKUS – Közép-Európa Kft.

Keressenek Bennünket, hogy továbbra is 
megelégedetten tudja üzemeltetni a PETKUS 
által gyártott gépeket, berendezéseket!
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Segíti az agráriumot a kémiai ökológia
Egyszer felfedezik a kukoricamoly csapdáját is?

Egy felfelé ívelő, fiatal tudományterületről, a feromonkutatás (kémiai ökológia) hazai és nemzetközi 
törekvéseit, várható jövőjét vázolva tartott előadást Szőcs Gábor, a Magyar Tudományos Akadé-
mia, Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének kandidátusa. A feromonkutatás 
mintegy fél évszázada alatt sok kártevő lepkefaj szexferomonjának szerkezetét már azonosították a 
kutatók. Egyszer felfedezik a kukoricamoly közmegelégedésnek örvendő szexferomon csapdáját is?

A feromonkutatás új távlatokat nyitott a növényvé-
delmi előrejelzésben és a szelektív, környezetkímé-
lő védekezésben – mondta Szőcs Gábor a keszthe-
lyi növényvédelmi fórumon, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a felívelés számos új kérdéssel, új irányvona-
lak mentén, sikerek és kudarcok eredőjeként alakul.  
A nemzetközi kutatások olyan új területekre helye-
ződtek át, mint az idegi hálózatok és az evolúciós-ge-
netikai kérdések molekuláris elemzése és elektroni-
kai elemzése. Ugyanakkor napjainkig számos, gaz-
daságilag fontos rovarfaj kémiai kommunikációját a 
jelentős erőfeszítések ellenére sem sikerült feltárni, 
pedig például az invazív kártevők esetében erre mar-
káns társadalmi igény mutatkozik. Szűkíti a kutatás 
keresztmetszetét a megfelelő minőségű kémiai háttér 
hiánya, legalább is a világ nagyobbik felén. A műsze-
rek és a vizsgálatok igencsak drágák, a kutatás nagy 
szakértelmet igényel. Például a tölgyaknázó moly fe-
romonjának meghatározását mintegy 20 évnyi mun-
ka előzte meg. A nagy viaszmoly feromonjának ösz-
szetételét eredetileg 1973-ban közzé tették, azonban 
rá egy évre ellentmondásos eredmények születtek a 
csapda alkalmazhatóságáról. Az áttörést most, 40 év 
elteltével egy svéd csoportnak sikerült elérnie azzal, 
hogy egy további komponenst azonosítottak. – Le-
hetséges, hogy egyszer a kukoricamoly is hasonló 
meglepetéssel fog szolgálni? – feszegette a jövő eset-
leges új felfedezését Szőcs Gábor. 
A tápnövények illatanyagjainak kutatása áttörést 
hozhatna, de a komponensek jelentős részénél még 
nem sikerült megoldani a biológiai hatáshoz megfe-
lelő tisztaságú szintézist. A feromonkutatásban a nö-
vényvédelmi motiváció továbbra is töretlenül az egyik 

legfontosabb mozgató rugó. A feromonkutatás is fej-
lődik, az újabb feromonkivonási és elemzési tech-
nikák olyan csoportok vizsgálatát tették lehetővé, 
amelyek korábban csak ritkán vezettek sikerre. Még 
látványosabb a fejlődés az érzékelés mechanizmusát, 
a feromonok bioszintézisét és a neurohormonális sza-
bályozást érintő kutatásokban. Feltérképezik a lepkék 
szaglólebenyét. Magyar kutatók tisztázták a kukori-
camoly feromon törzsei közötti különbség neuroana-
tómiai hátterét valamint a rovar-szélcsatornás kísér-
leteik világítottak rá a két törzs feromonforrásához 
történő orientációjának sajátosságaira. 

A kukoricamoly feromon-törzseit évtizedek óta is-
merjük, ám egy 2011-ben végzett felmérés rávilá-
gított, hogy a feromoncsapdák számos országban 
nem megfelelőek az úgynevezett Z-törzs rajzásának 
vizsgálatára. Itt a csapdaforma és a kihelyezés módja 
hozott előrelépést. Az új koncepción alapuló, elsősor-
ban a nőstény molyok csalogatására kifejlesztett illa-
tanyag-kombináció már szerepel az ATK Növényvé-
delmi Intézetének 2016-óta használt csapdájában is.
Hazánk régóta bekapcsolódott a nemzetközi fero-
monkutatásba, a feromonok feltárását a kártevők 
előrejelzésére szolgáló csapdák kifejlesztése követte. 
Ez továbbra is reményteli irány, különösen akkor, ha 
szélesítik a kutatásokat neuroanatómiai, fitokémiai és 
molekuláris területekre.
Szőcs Gábor kifejtette, újabb kártevő fajok feromon-
jának felderítésére nagy szükségünk lesz, hiszen a 
klímaváltozás, vagy behurcolás miatt évről évre egy-
re több invazív faj érkezik hazánkba. E kihívásokra 
válaszul már szerepel több feromoncsapda a Növény-
védelmi Intézet kínálatában, közte a legújabb fejlesz-
tésű újdonságok sora. Az ATK NÖVI Állattani Osztá-
lyának kutatói korábban elérhetetlennek tűnő felfe-
dezésekre jutottak. Felderítették a lepényfa-gubacsz-
szúnyog, a tölgyaknázó sörtésmoly szexferomonját, 
továbbá felismerték, hogy a borókaszú a nyugati tuja 
mely illatanyagát érzékeli. 
A magyar kutatók munkája iránti figyelmet és elis-
mertségét jól jelzi – hangoztatta Szőcs Gábor –, hogy 
a 2018-as International Society of Chemikal Ecology 
(ISCE) konferencia szervezési jogát Tóth Miklós aka-
démikus és munkatársai nyerték el, így a rangos kon-
ferenciának Budapest adhat otthont.

Bálint Tóth János
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/ Minden, ami növénytermesztés 

Többlethozam és 
gazdaságos kijuttatás 
akár önmagában is! 
Használjon Genezis lombtrágyát kukorica- és 
napraforgókultúrára egyaránt! 
A Genezis lombtrágyák növényélettani jelentősége, fontossága és 
hasznossága kísérleti és szántóföldi termesztésben is bizonyított, 
és mindenki számára ismert. 

Megfelelő időben és mennyiségben történő használata esetén 
• megelőzhető a hiánybetegségek kialakulása 
• a növény ellenállóbb lesz 
• kimutathatóan javul a termés minősége 
• akár 5-10% hozamtöbblet is várható 

5 l/ha Genezis Kukorica-lombtrágya termésnövelő hatása: 

500-ak Klu bja lom btrágyakísérl et: Farkas Kft. , 2011. Z imány 

Keresse a Genezis Partnerhálózat üzletkötőit és kérje legjobb ajánlatunkat most! 

GENEZIS PARTNERHÁLÓZAT 1 www.genezispartner.hu 
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Nehéz indulás után sem javul a helyzet!
A címben lévő gondolattal elsősorban a kalászosok 
helyzetére gondolok. Csapadékos ősz, kései vetés, 
hómentes, nagyon hideg tél, majd egy száraz, meleg 
tavasz… Csupa olyan tényező, ami nem kedvez a kalá-
szosoknak. Ezt még tovább rontja a negatív piaci hely-
zet, áthúzódó készletek, egyelőre alacsony ár. Ilyen-
kor a termelő dilemmába kerül, hogyan változtasson 
a költségeken, milyen stratégia mellett haladjon. Leg-
fontosabb az arányok megőrzése, illetve a megkerül-
hetetlen költségek hatékonyságának a fenntartása. 
Ezeket figyelembe véve a tápanyag-utánpótlás terüle-
tén a következőket érdemes szem előtt tartani.
Fejtrágyázás esetén egyszerűbb és rosszabb a hely-
zet. A hatékonyság nagyon csapadékfüggő, az ed-
dig kijutatott nitrogének gyengén vagy sehogy nem 
hasznosultak, kivéve a nagyon koraikat. Mostani 
helyzetben felértékelődtek a nitrogént tartalmazó 
lombtrágyák, amelyek használatával átvészelhet-
jük a nehéz időszakokat. Ilyen termék a YaraVitaTM 
Thiotrac is, amely a 200 g N- és a 750 g SO3-tartal-
mával, az ehhez tartozó rendkívül kedvező árával ide-
ális megoldás. Az országot járva, a búzaállományok 
fejlettségét figyelembe véve, a következő kettő-négy 

hét optimális a YaraVitaTM Gramitrel kijuttatására.
A kalászosok számára ideális az összetétel, kiemelen-
dő a magas magnézium-, mangántartalom, valamint 
az igényeket szintén lefedő réz- és cinktartalom biz-
tosítja a növény harmonikus fejlődését az aszályos 
időkben is.  A talajok egyre csökkenő mikroelem-tar-
talma mellett felértékelődik a pótlásukra kialakított 
termékek jelentősége. Természetesen ezeknek az 
elemeknek a hatása egyformán fontos, akár meny-
nyiségi, akár minőségi céljaink vannak. Termékünk 
rendkívül magas hatóanyag-tartalma – amely több, 
mint 500 gramm – a szuszpenziós koncentrációnak 
köszönhető, mellette kiemelendő a tartamhatás, az 

esőállóság, és a legtöbb növényvédőszerrel való ke-
verhetősége. A rendkívül hatékony gyártástechno-
lógia eredménye, hogy hatóanyagra vetítve a legol-
csóbb termék a piacon. Ára a teljes termelési költség 
2-3%-át teszi ki. Az általunk javasolt 3 l/ha mennyi-
ség szakmailag indokolt, ennek összevetése a lénye-
gesen alacsonyabb hatóanyag tartalmú és olcsóbb 
termékekkel nem célravezető, illetve megtévesztő.
Ebben a helyzeten azt kell látnunk, hogy a komplex 
tápanyag-gazdálkodásnak a mikroelempótlás is a ré-
sze. Ha valaki ezt elfogadja, akkor már csak a megfe-
lelő terméket kell kiválasztanunk!

Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft

+36 30 383 9341
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YaraVita-
GRAMITREL~ 

A YaraVita™ lombtrágyákra alapozott 
technológiával biztos lehet benne, hogy 
növényei maximális gondoskodásban ré
szesülnek. Akár a növény igényeinek ki
fejlesztett, akár egy adott tápelemhiány 
kezelésére javasolt terméket választ, a 
YaraVita™ termékek nagy mennyiségben 
tartalmazzák a szükséges tápelemeket, 
melyek a növény számára könnyen és fo
lyamatosan hozzáférhetőek. 

www.yara.hu 1 www.yaravita.hu 
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Bi®ológiai talajművelés
Termésnövelők, biostimulánsok és bioeffektív megoldások

Az egészséges termőtalaj olyan különleges rendszer (ökoszisztéma), ami önműködő módon, a saját 
rendje, törvényei, a saját életereje által, természetesen képes a növényeket ellátni. Ezzel szemben 
az intenzív, a termésre, a hozamra figyelő gazdálkodás során a növénytáplálást, az elvárt termé-
kenységet, de a növényvédelmet is külsőleg, műtrágyákkal, egyéb kémiai növényvédő szerekkel, 
mesterséges, művi úton lehet elérni. A lehetséges negatív ökológiai következmények miatt terjed-
nek az élő mikroorganizmusokat vagy azok anyagait, enzimeit, kivonatait is tartalmazó termésnö-
velők, bio- vagy baktériumtrágyák, illetve biostimuláns termékek. Az életigenlő biológiai alapú 
talajművelés során az ember szerepe, hogy önmagát is a rendszer, az ökoszisztéma részének 
tekintve környezetbarát és fenntartható bioeffektív módon avatkozzon be a természet rendjébe.

5. rész: A talaj szerves anyagának mennyiségi és minőségi összefüggései
A humuszminőség fontosságáról 
A humuszanyagok mennyisége mellett érdemes azt is 
ismerni, hogy milyen annak a minőségi összetétele? 
A humusz pontos kémiai szerkezetének vizsgálatá-
hoz sokféle módszer ismert. A kimutatást nehezíti, 
hogy a humusz tényleges szerkezete megváltozik a 
módszertől függően. A legegyszerűbb eljárások azok, 
ahol a humuszfrakciókat különböző oldószerekkel ki-
oldják és az oldat fényelnyelését mérik. Ez alapján 
az E4/E6 arány és a „Hargitai-féle” humusz-stabilitá-
si, humusz-minőségi index állapítható meg. A kapott 
értékek alapján következtetni lehet arra, hogy a kis 
molekulájú (fulvo- és huminsavak), vagy a nagyobb 
molekulájú, jobb szerkezetű és minőségű, nehezeb-
ben degradálódó huminsavak, ill. humin anyagok do-
minálnak-e a talajban?

A Hargitai-féle, kétoldószeres vizsgálatnál a talajból 
0,5% NaOH-os és 1% NaF-os kivonatot készítünk.  
A NaOH-ban a savas jellegű humuszanyagok oldód-
nak, a NaF-ban pedig a stabilabb szerkezetű, konden-
záltabb huminok. A Hargitai-féle humuszminőség in-
dex a NaF-os és a NaOH-os szűrlet fényelnyelésének 
a hányadosa (Q=ENaF/ENaOH), a humusz-stabilitási 

index (K) pedig szintén számolható a humusz-meny-
nyiségi értékekből. Általánosságban megállapítható, 
hogy minél nagyobb a K értéke, annál jobb minőségű 
a humusz. Csernozjom talajoknál például a K=10–
100, erdőtalajoknál K=0,1–1,0, de a több szempont-
ból is erodált, szikes talajoknál a K=0,001–0,1 érté-
kig is csökkenhet.

A humusz minőségi vizsgálatánál a huminsavak azt 
a frakciót jelentik, amely pH=2 fölött oldódik, mole-
kulatömegük 1500-5000 dalton, minél nagyobb mo-
lekulák, annál kevésbé savasak és sötét, barna színű-
ek. Fontosabb molekulacsoportjaik a himatomelánsa-
vak, melyek alkoholos extrakcióval elkülöníthetők, a 
barna és szürke huminsavak, amelyek pedig nem.  
A fulvosavak vízben minden kémhatáson oldódnak, 
a legkisebb molekulatömegű, 2000 dalton alatti, sa-
vas jellegű, sárga színű vegyületek. Redukáló hatású, 
könnyen oxidálódó anyagok. A huminok ezzel szem-
ben a legstabilabb szerkezetű, vízben nem oldódó, 
nagy molekulájú vegyületek. Igen erősen kötődnek 
a talaj ásványi részeihez, organo-minerális komple-
xeket létrehozva. Ezek a komplexek lényegében ha-
tározzák meg a talaj minőségét, környezeti hatások-
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ra adott pufferképességét, de a jelenleg világszerte 
intenzíven kutatott „talajegészségi paraméterek” is 
ettől függnek.

Tűzoltás vagy szakszerű szerves-
anyag-gazdálkodás a talajoltókkal?
A humuszminőség fontosságára az irányított mikrobi-
ális kezelések is felhívják a figyelmet. Célszerű olyan 
talajoltó készítmények alkalmazása, melyek hatása 
a talaj fizikai-kémiai tulajdonságaival összhangban 
van. Egy-egy oltóanyag többféle funkciót is elláthat. 
A talaj szerves anyagával kapcsolatosan a mikro-
ba-törzsek vagy „csak” a könnyebben bomló „táphu-
musz”, vagy akár a talaj szerkezeténél kulcsfontos-
ságú, stabilabb humusz bontására, hasznosítására is 
képesek lehetnek. Az általunk javasolt és végzett hu-
muszminőségi vizsgálatokkal megállapítható, hogy az 
oltóanyagok pillanatnyi előnyein túl hosszabb távon 
azok rendszeres használatával mire lehet számítani? 
Szembe kell-e nézni a talaj humuszvesztésével, az 
milyen mértékű, a stabilabb, vagy a kevésbé stabil 
humusz-anyagokat érinti-e mindez és mi az a határ, 
ameddig a feltárás és veszteség nyereséges vagy 
szükség esetén visszafordítható? Ezt a képességét az 
oltóanyagoknak azonban egyáltalán nem vizsgálják, 
illetve sok esetben speciális készítményeknél éppen 
ezt a tevékenységet, mint rövid távon kihangsúlyo-
zott előnyt és erősséget emelik ki (pl. a cellulóz-le-
bontóknál).

A talajban azonban a szerves anyagok állandó át-
alakulásban vannak. A különféle humuszanyagok 
minőségét, a stabil és a kevésbé stabil humusz egy-
máshoz viszonyított arányát az szabja meg, hogy a 
humuszképződés (humifikáció) és a szerves anya-
gok lebomlása (dekompozíció és mineralizáció) mi-
lyen mértékben érvényesülhet? A talajok művelésbe 
vonásával és a mikrobiális talajoltással is gyorsul a 
szerves anyagok bontása, miközben lassul azok fel-
halmozódása, a humuszosodás üteme. A talajműve-
léssel bevitt plusz oxigén, a megjavult vízháztartás 
közvetlen és közvetett (direkt és indirekt) módon is 
gyorsítja a mikrobiális aktivitást, ami a talajban a 
szerves anyagok fogyásával jár. Tartamhatású kísér-
letek irodalmi adatai szerint egy bolygatatlan, ter-
mészetes gyepterülethez viszonyítva 30 év alatt az 
intenzív monokultúrás kukoricatermesztés 60%-kal, 

a búzatermesztés pedig közel 40%-kal csökkentette 
a feltalaj humusz-tartalmát. Ugyanez a tulajdonság 
vetésforgóval (pillangós vöröshere beiktatásával) 
„csak” 17%-os csökkenést jelentett. Párhuzamos 
amerikai-magyar vizsgálatok során igazolást nyert 
az is, hogy még a biológiai nitrogén-kötésre képes 
Rhizobium baktériumok is csak akkor tudják kifejteni 
kedvező hatásukat, ha a talaj legalább 2% humuszt 
tartalmaz. A gyenge termőképességű, alacsony szer-
vesanyag-tartalmú talajokban a humusz a gazda-
növény (a lucerna) kezdeti növekedését támogat-
ja mindaddig, amíg a nitrogén-kötésre képes szim-
biózissal a növény biológiai úton eljuthat a további 
növénytáplálásig. Alacsonyabb talajhumusznál, az 
egyébként biológiai úton megköthető, és „ingyen” 
70 kg/ha nitrogént költséges és környezetvédelmileg 
is kifogásolható műtrágyákkal kellett helyettesíteni. 

A „baktériumtrágya” kifejezés ilyen szempontból erő-
sen megtévesztő, hiszen a legtöbb oltóanyag éppen 
nem trágyáz, de a külsőleg bevitt szerves, állati trá-
gyákat is feltárja, azok mennyiségét hasznosítva, de 
csökkentve, azt felhasználva fejt ki tevékenységet. 
A tápanyagok visszapótlására így a talajoltók fel-
használásánál is fokozottan figyelemmel kell lenni. 
A „feltételesen megújuló erőforrást” jelentő talajok-
nál a feltételt az alkalmazott mikrobiális termék ösz-
szetétele és működőképessége szabja meg. Ez a tény 
egyúttal sürgetően utal arra is, hogy a talajállapotot 
javasolt rendszeresen vizsgálni (monitorozni). A fi-
zikai-kémiai tulajdonságok mellett a humusz meny-
nyiségén túl annak minősége is olyan kulcstényező, 
amire érdemes fokozottan figyelemmel lenni. 

A használható módszereket, mikrobiális megoldásokat 
az új, bioeffektív szemlélet jegyében EU-FP7 projekt 
(www.biofector.info) keretében vizsgáljuk és kutatjuk 
európai partnerhálózatban. A talajerő megtartásának 
(konzerválásának), vagy visszanyerésének (regene-
rálásának) a lehetőségeire kialakított, biológiai szem-
léletű oktatási képzés is hozzáférhető egyetemi szin-
ten (https://kertk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-to-
vabbkepzesek/talajerogazdalkodasi-szak).

Biró Borbála 
az MTA doktora, egyetemi tanár

talajbirologia@gmail.com
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Aktualitások a Pannon-Mag-Agrár Kft. háza tájáról
Az idei 2017-es év mondhatni feszített tempóban indult a Pan-
non-Mag-Agrár Kft-nél. 
Az őszi vetések egy jó részénél jelentkezett felfagyás és ami 
igazán gondot okozott, az a kifagyás (szigetelő hóréteg hiánya). 
Ennek következménye „tűzoltó jelleggel” az volt, hogy a gaz-
dák tavaszi kultúrákkal pótolták a kieső őszi vetésű növények 
helyét. Cégünk felkészülten fogadta a termelőket és a nagy 
megrendelések ellenére is szinte zökkenőmentes és gyors volt 
a kiszolgálás.
Tavaszi vetésűek között főnövényként, illetve keveréktakar-
mánynak vetve (szilázs/szenázs) tavaszi árpánk: XANADU, 
tavaszi búzánk: KADRILJ, tavaszi zabunk: SCORPION mel-
lett, nagy nemesítő-házak napraforgó és kukorica hibridjeit is 
nagyobb mennyiségben értékesítettük az előző évihez mérten. 
Ezen túlmenően tavaszi borsónk: a SALAMANCA is elfogyott. 
Szójavetésekre is felkészülve, frissen kezelt (Rhizobium baktéri-
ummal oltott) szójafajtáink ES SENATOR, ES MENTOR, GALI-
NA, SPONSOR és NS MERCURY is elérhetőek. 
Az AKG-programban résztvevő termelők is összességében ren-
geteg lucernát (GEA, PLATO), illetve tavaszi bükkönyt (BETA 
11) és kétféle ZÖLDUGAR-KEVERÉKEINKET vetettek. To-
vábbá nagyfokú érdeklődés mutatkozik MÉHLEGELŐ keveré-
keinkre is, melyet szegélyvetésként alkalmaznak rengetegen. 
Prémium minőségű fűkeverékeinkre (KASZÁLÓ, LEGELŐ, 
PÁZSIT, MULCS, VADLEGELŐ) is több tonna megrendelés érke-
zett ez év tavaszán elsősorban– állattenyésztő gazdaságoktól és 
az AKG-ban résztvevőktől.
Vetőmag-előállító területeink (HOMOKI ZAB, MUSTÁR, FACÉ-
LIA, OLAJRETEK, LUCERNA, tavaszi KALÁSZOSOK, SZÓJA, 
tavaszi takarmány BORSÓ) is néhány ezer hektárral bővültek 

idén is, mind saját, mind pedig a céltermeltetés esetében is. Ez 
utóbbi fajok bio-termeltetésben idén is még nagyobb helyt kaptak. 
Termelőinkkel az idei évet – a környezeti tényezőket leszámítva 
– jól indítottuk. A cég vezetősége bízik abban, hogy az év többi 
felében is sikeres lesz az együttműködés, mind a növényvéde-
lemben, mind pedig a közelgő másodvetések terén is.
Ökológiai jelentőségű másodvetésű kultúrák (ZÖLDTRÁGYA 
keverékek) magkeverékei is májusra fordulva elérhetővé vál-
nak. Készülve a megrendelések koraiságára és volumenére, már 
lassan fémzárolás alá kerülnek az első tételek. Keverékeink kö-
zül az alábbiak lesznek zsákos/big-bag-es formában kiszerelve:
I. Nagy zöldtömeget adó
70% Fehér mustár, 30% Olajretek
II. Kártevőmentes (semleges)
10% Facélia
30% Bíborhere
60% Pohánka (hajdina)
III. Költséghatékony
70% Zöld rozs, 30% Fehér mustár
IV. Egyedi magkeverékek 
(pl. szikes vagy arid körülményekhez igazítva)
- Mungo (négermag), sziki kender, csillagfürt stb.
Szaktanács érdekében keressék bátran Önök is kollégáinkat, 
akik szívesen segítenek, mind a termeltetés, mind pedig a nö-
vényvédelmi kérdések tekintetében. Továbbá látogassanak el 
honlapunkra is – www.pannonmag.hu – ahol sok szakmai anya-
got találhatnak, ahogy Facebook-oldalunkon is nap mint nap ak-
tuális témákkal/hírekkel igyekszünk ellátni önöket.

Szűcs Ádám
Pannon-Mag-Agrár Kft., Mosonmagyaróvár, +36 30 529 4471
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Amalgerol a talajért és növényért – stresszkezelések
Az idei tavasz a csapadékot tekintve a tavalyihoz ha-
sonlóan vagy még rosszabbul kezdődött, márciusban 
ugyanis az ország nagy, mezőgazdasági termeléssel 
érintett részein ismét kevés eső esett (1.ábra). Je-
lenleg (április 9-én) nem ismerjük a folytatást, de a 
tavaszi, nyár eleji időszakban a következő időjárási 
stressztényezők szoktak előfordulni: késői talajmenti 
fagy, homokverés, jégkár, aszály/belvíz. Ehhez jöhet 
még a károsítók tömeges megjelenéséből adódó rossz 
kondíció, gyomirtószer-felverődések, elsodródások.

Az aszály és az említett további stresszhelyzetek eny-
hítésében, orvoslásában évtizedek óta jól bevált meg-
oldás az Amalgerol (2. ábra). Az Amalgerolt egy 
svájci vegyész fejlesztette ki 76 évvel ezelőtt, de Ma-
gyarországon is már több mint 20 éve alkalmazzák. 
Sikerét széles felhasználási lehetőségének és látvá-
nyos hatásának köszönheti. Összetevői révén egya-
ránt alkalmas a talaj és a növény kondicionálá-
sára, regenerálására. Magas széntartalma könnyen 
felvehető tápanyagot, olajtartalma életteret biztosít 
a talaj hasznos mikrobáinak, hatására a mikorrhiza- 
népesség meghétszereződik. 

A következmény levegősebb, jobb vízgazdálkodá-
sú, morzsalékosabb talaj, amelyben a gyökér is 
gyorsabban fejlődik és könnyebben is művelhe-
tő. Állománypermetezéssel kijuttatva (auxin-, gibbe-
rellin-tartalmánál fogva) felgyorsítja a növények 
anyagcseréjét, így azok gyorsabban, könnyebben 
átvészelik a stresszes helyzeteket. Olyan tápele-
meket is tartalmaz (szelén, vanádium, wolfram stb.), 

amelyek ugyan kis mennyiségben szükségesek, de 
alapvető fontosságúak a növények számára.

Stresszmentes állományban is érdemes Amal-
gerolt használni, mert egyöntetűbb állomány, jobb 
minőség, magasabb hozam érhető el. A megfelelő 
időben kijuttatott Amalgerol hatására kalászosok-
ban hosszabb kalászok, teltebb szemek, repcében 
több oldalelágazás, magasabb becőszám, naprafor-
góban egészségesebb bélszövet, nagyobb tányérát-
mérő, jobb virágkötési arány (3. A-B ábra), kukori-
cában nagyobb csőhossz, szójában több elágazás, 
több hüvely és mag érhető el.

Az Amalgerol kijuttatható vetés előtti talajkeze-
léssel és/vagy vetéssel egy menetben (5 l/ha). 
A Radistart Turbo mikrogranulált startertrágya is 
tartalmaz 10% Amalgerolt. Baktériumtrágyával 

1. ábra Az ország legnagyobb részén kevés csapadék
volt márciusban

2. A-B ábra Az Amalgerol segített az aszály kivédésében. (Mezőcsát, 2008.07.02.)

2. A 2. B AmalgerolKezeletlen
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együtt is kijuttatható (3-5 l/ha). Állománykeze-
lésnél stressz esetén 4-5 l/ha javasolt, esetleg 
7-10 nap múlva megismételve.

Normál esetben a szántóföldi dózisa 3-4 l/ha 
az érzékeny fenológiai állapotokban (kalászosok: 
kalászoláskor, virágzás előtt; repce: virágzás előtt, 
becőképződéskor; napraforgó: csillagbimbós álla-
potban és virágzás előtt; kukorica: 5-7 leveles ál-
lapotban és virágzás előtt; pillangósok: 8-15 cm-
es állapotban és virágzás előtt; gyümölcsösök: 
gyomirtással és virágzás előtt, virágzás után).

Az Amalgerol gyomirtással, gomba- és rovarölő keze-
lésekkel egy menetben is kijuttatható. Ilyenkor figye-
lembe kell venni az Amalgerol olajtartalmát, ennek 
köszönhetően a hatásfokozó készítmények elhagy-

hatóak, illetve 25°C hőmérséklet fölött nem javasolt 
a kijuttatás, ilyenkor a késő délutáni órákban kezel-
jünk, amikor már várhatóan csökken a hőmérséklet. 
(Javasolt keverési próbát végezni vagy figyelembe 
venni a partnerkészítmények leírását az olajos ter-
mékekkel való keverhetőséggel kapcsolatban.)

Tipp: az Amalgerol kedvezményesen szerezhe-
tő be, ha Glyfos-Amal Pack csomagban (10 kg  
Glyfos Dakar és 25 liter Amalgerol) kérjük, vagy 
ha nagyobb kiszerelésben (1000 literes tartály) vá-
sároljuk meg. A Dupla Tankolás–programban továb-
bi plusz kedvezmény érvényesíthető. További infor-
máció és felhasználói videóriportok a www.fmcagro.
hu oldalon érhetők el.

 
FMC-Agro Hungary Kft.

3. ábra Az Amalgerollal kezelt napraforgók szárának bélszövete egészségesebb (3.A),
tányérátmérőjük nagyobb és lényegesen jobb a virágok kötési aránya (3.B) (Vas megye, 2008.07.16.)

3. A 3. B

Amalgerol

Kezeletlen Amalgerol

Kezeletlen
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Gondolatok az Európai Unió növényvédelemmel 
kapcsolatos 2016. évi tevékenységéről
Az EU 2016 évi, a növényvédőszer-iparral kapcsolatos tevékenységét a korábban már megadott 
határidők meghosszabbítása, illetve a késlekedés jellemezte. A legfontosabb, a gyártó ipart meg-
osztó kérdések, mint pl. az endokrin rombolók (ED) tulajdonságainak meghatározására kiadott 
határidők, a neonikotinoid rovarölő szerek kérdésének felülvizsgálata, a zónális engedélyezési kér-
dések, ehhez kapcsolódóan a parallel importtal kapcsolatos engedélyezési kérdések állandóan kés-
lekedése a mindennapi gyakorlat részévé vált. A hatóságok késlekedéséhez járult a tagországok 
vitája és megállapodásra való képtelensége például a glifozát hatóanyag-engedély megújításában, 
vagy a genetikailag módosított termékek kérdésében. Úgy tűnik, hogy a növényvédő szerek enge-
délyezése, felhasználásuk szabályozása és a vonatkozó kérdések egyre inkább politikai kérdéssé 
válnak a tagországok kormányai számára, különböző gazdasági vagy politikai kérdések előtérbe 
kerülésével.

Az endokrin rombolók kérdésében 2013. decem-
berre kiadott határidő azóta is, folyamatosan újabb és 
újabb dátumhoz kötődik. Az Európai Bizottság 2016. 
júniusban adott ki az ED tulajdonságok meghatáro-
zására folyamatos vitát okozó szempontokat, a tagál-
lamok ellenvéleményét vagy kommentárjait kiváltva, 
Európában és az Egyesült Államokban egyaránt.
Az Európai Növényvédelmi Szervezet (ECPA) folya-
matosan kritizálta az ED hatásúnak megítélt növény-
védőszer-hatóanyagok káros potenciáljának, illetve e 
hatóanyagok eltiltásának szociális és gazdasági hatá-
sa figyelmen kívül való kihagyását.

Éles vita alakult ki a növényvédő szerek káros hatá-
sainak vizsgálata során az eddigi rizikóbecslés hát-
térbe szorulásával szemben a veszélyalapú értékelés 
előtérbe kerülése miatt, mindez az Európai Bizottság 
nehézkes asszisztálásával.

A Világkereskedelemi Szervezet is beszállt a 
vitába azzal, hogy a vitatott álláspontokhoz 
való ragaszkodás károsan hat az élelmiszerek 

nemzetközi kereskedelmére.

2016 novemberében az Európai Bizottság módosí-
tott a véleményén, revideálva bizonyos pontokat, 
azonban a már évek óta kritizált WHO állásfoglalás 
változatlan maradt. Újabb módosításokkal kapcsola-
tos döntést halasztottak 2016. december 21-re, az 
eredmény változatlanul érdektelen marad, annyiban, 

hogy a tagországok továbbra is a korábbi vélemé-
nyükhöz ragaszkodtak.

A neonikotinoid-kérdés
A forgalomban levő három neonikotinoid rovar-
ölőszer-hatóanyag – a klotianidin, imidakloprid és tia-
matoxam – használatát az Európai Élelmiszer Bizton-
sági Hivatal javaslatára 2013-ban három évre felfüg-
gesztették azzal, hogy az ezekből készített termékek 
súlyosan károsíthatják a beporzó rovarokat. A 2017. 
januárban meghozott döntés szerint az EFSA javasol-
ta az Európai Bizottságnak a kérdés tanulmányozásá-
nak meghosszabbítását 2017 novemberéig.

A növényvédőszer-hatóanyagok 
engedélyezésének alaprendelete
Az EU tagországokra érvényes, késztermék engedé-
lyezési módszerek ismétlődése, megsokszorozódott 
engedélyezési teher valamennyi tagországnak ne-
hézséget, többletköltséget és időveszteséget okoz. 
A Bizottság REFIT elnevezésű programja felülvizs-
gálja a hatóanyag engedélyezés és újraengedélyezés 
használhatóságát mind a 1007/2009.sz. alaprende-
let, mind a szermaradékokkal foglalkozó 396/2005 
rendelet esetében. A REFIT célja az EU jogszabályo-
zás egyszerűsítése és olcsóbbá tétele, ezáltal a célok 
jobb meghatározása és az engedélyezési kiöltségek 
csökkentése. Egyidejűleg fel kívánják deríteni a fenti 
célok megvalósításának akadályait. A REFIT program 
befejezésének tervezett határideje 2018.
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Erősebb, nagyobb, komfortosabb…
Itt az új Bargam Grimac J önjáró permetezőgép
Az olaszországi Bargam mezőgazdasági gépgyár permetezőgépek széles palettáját gyártja már évtizedek óta. 
Csak önjáró permetezőgépekből több típust is gyártanak, és szabnak testre a megrendelők egyedi igénye szerint. 
Hazánkban a legnépszerűbbek a nagy szabad hasmagasságú, robusztus és kedvező piaci árú GRIMAC-modellek. 
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően az önjáró permetezőgépekbe is új, AdBlue-s motorok kerülnek.

Az új motorok jelentős modellfrissítést is eredményez-
tek, így a Bargam gépgyár is megújította GRIMAC modell-
jét. Az utódmodellt Grimac J névre keresztelték. Az új mo-
dell nagyobb teljesítményű motorral és hajtáslánccal, tága-
sabb és komfortosabb vezetőfülkével és még nagyobb (193 
cm) szabad hasmagassággal bír az elődmodellhez képest.  
Az új GRIMAC J tempomattal rendelkezik, és fülkéből, menet 
közben állítható a nyomtávolság, továbbá légzsákos és nem lég-
zsákos szórókerettel is rendelhető az elődmodellhez hasonlóan.
Az új modell egy erősebb 6 hengeres, 224 LE (165 kW) tel-
jesítményű IVECO TIER 4B vízhűtéses dízelmotort kapott. 
Munkavégzéshez és vonulási sebességhez optimalizált mo-
torfordulatszám-vezérléssel rendelkezik. Kétfokozatú (0-25 
és 0-40 km/óra), csúszásmentes „SRS” hidrosztatikus össz- 
kerékhajtását, POCLAIN hidromotorok (MS 11 első, MS 18 
a hátsó hajtás) és sebességtartó automatika biztosítja.  
A hidrosztatikus fékrendszerű Bargam Grimac első kerekei 

tárcsafékezésűek, a gép rugózása az első és hátsó tenge-
lyen tartályszint-vezérelt hidropneumatikus.
A kétszemélyes, légkondicionált, panoráma kitekintést 
biztosító vezetőfülkéből (hidraulikusan felhajtható lép-
csővel), a gép irányítása állítható hidraulikus szervokor-
mánnyal végezhető. Az összkerékkormányzás oldalazó 
haladásra is lehetőséget biztosít, a motoros mozgatású 
tükrök segítségével pedig a 6,5 m sugarú fordulási terület 
is mindvégig jól belátható.
Opcióként szórófejenkénti szakaszolás, intelligens fúvóka-
választás, ultrahangos automatikus szórókeret-szintezés, 
táblatérkép alapú kijuttatás, RTK pontosság és robotkor-
mányzás is választható hozzá.
A közkedvelt GRIMAC gépcsalád, az új modell előnyösebb 
tulajdonságainak köszönhetően várhatóan még vonzóbb 
lesz a gazdák számára.

 A gép forgalmazója: INTERAT ZRT.
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A glifozát-kérdés
Ebben a kérdésben a felmerült aggályokkal szemben 
az Európai Élelmiszer Biztonsági Hivatal véleménye sze-
rint a glifozát rákkeltő hatásával kapcsolatos aggályok 
alaptalanok. A kérdésben az EU tagállamok nem tudtak 
megállapodni. Végül is a nagyszámú, engedélyezett gli-
fozát-formuláció bizonyos segédanyagot tartalmazó ré-
szének a forgalomból való kivonásával sikerült elkerülni 
a glifozát hatóanyag „elvesztését”, aminek bekövetke-
zése esetén csak nehezen pótolható kémiai eszközök 
állnak – vagy nem állnak – rendelkezésre.

Fenntarthatóság
2016 júniusában az EU 19 tagállama és az EFSA együt-
tes javaslatot tett az alacsony rizikójú növényvédő-
szer-hatóanyagok engedélyezésének felgyorsítására. 
Egyidejűleg javaslat született arra, hogy az alacsony 
rizikójú hatóanyagok engedélyének megújítását hoz-
zák előbbre, akár a már meglévő listák sorrendjének 
megváltoztatásával. Ehhez szükséges az alacsony rizi-
kó fogalmának újraértékelése, a döntési eljárás egy-
szerűsítésével és az átláthatóság biztosításával.

EU egységes szabadalom
Az EU tagállamok miniszterei 2016 novemberében 
megállapodtak arról, hogy a különböző anyagok sza-
badalmaztatását egységesen kiterjesztik valameny-
nyi tagállamra. A Brexit bejelentése feltehetően nem 
akadályozza ezt az együttes lépést, illetve nem okoz 
késlekedést. Az ECPA javasolta, hogy az egységes 
szabadalmaztatást terjesszék ki a növényvédő sze-
rekre is. A Bizottság javaslatára nyilvános konzultáci-
ót tartanak 2017-ben a kérdésről.

BREXIT
A Brexit bejelentése alaposan felrázta a kedélyeket 
Európa-szerte és magában Angliában is. E sorok írá-
sakor teljesen bizonytalan, hogy a Brexit bejelentése, 
megvalósulásának bizonyossága és időbeni lefolyása 
hogyan alakul.

A növényvédőszer-ipar átalakul
A növényvédőszer-ipar évek óta tartó dinamikus nö-
vekedése  2015 óta lassult. Ennek oka a növényvé-

dőszer-engedélyezés fokozódó lassulása, a R+D (ku-
tatási és fejlesztési) költségek növekedése és e költ-
ségek lassabb megtérülése, a nehezebb kereskedelmi 
környezet arra kényszerítette a  legnagyobb  cégeket, 
hogy tőkéiket összevonják, vagy cégegyesítés vagy 
kivásárlás formájában. Ha minden a tervek szerint 
történik, a hat vezető cég átalakul a piacvezető négy 
vezető céggé. Az első jelzés a Monsanto megismételt 
ajánlatai voltak a Syngenta megvásárlására. A 2015-
ös év nagy híre volt a DuPont és a DOW Chemical 
megállapodása üzleti tevékenységük egyesítésére.
2016 elején a Syngenta elfogadta a Chem China aján-
latát a cég megvásárlására. Az év második felében a 
Monsanto fogadta el a Bayer vásárlási ajánlatát azzal, 
hogy az üzletet 2017 végéig le is bonyolítják. A kiala-
kuló óriás cég a jelenlegi számítások szerint a világ 
vezető agrokémiai vállalata lesz, amely növényvédő 
szereket, vetőmagokat és GMO szaporítóanyagokat 
forgalmaz. A számítások szerint a létrejövő vállalat 
a világ agrokémiai és vetőmag üzleti forgalmának,  
több mint egynegyedét forgalmazná. (2015-ben ezt 
94,7 milliárd dollárra becsülték.)
Az üzletben a két óriás portfóliója kiegészíti egymást, 
különös tekintettel a Monsanto génmódosított vető-
magszortimentjére és a Bayer új generációs gyomir-
tószer-jelöltjeire.
A DOW Chemical és a DuPont egyesülésének terve-
zett időpontja 2017 első félévében várható, az agro 
üzletág portfoliójának kialakítása további 18-24 hó-
napot vehet igénybe. Az Európai Bizottság vizsgálja 
az egyesülésnek az európai növényvédőszer-, vető-
magpiacra és egyes petrolkémiai termékek piacának 
alakulására.  
A 2016-ban már teljes erővel folyó, külön felsorolást 
igénylő cikk foglalkozhatna azzal a nagyszámú, vo-
lumenében kisebb egyesüléssel és kivásárlással, ami 
a világban végbemegy. Az agrokémiai ipar fejlődése 
szükségessé teszi a tőkekoncentrációt a résztvevők 
számára, ha nem akarnak a süllyesztőben eltűnni.

 
 

Dr. Kádár András
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– A kalászosok biostimulátora  
A tél elmúltával végzett határszemlék alkalmával 
sok esetben láthattuk, hogy a késői vetésidő a téli 
fagyokkal és a kevés csapadékkal párosulva fejletlen 
állományokat és gyökérzetet eredményezett kalá-
szosokkal vetett területeinken, melynek következté-
ben a gabonák bokrosodása sok kívánni valót hagy 
maga után. Több helyen még az időben elvetett bú-
zák és árpák sem a megszokott képet mutatják a fej- 
trágyázás elvégzése után, a kedvező márciusi me-
leg ellenére sem fejlődtek optimálisan, és viszonylag 
kevés oldalhajtást képeztek. Ebben az évben sajnos 
úgy tűnik, hogy a gabona-terméseredményekben 
rekordokat már biztosan nem fogunk dönteni. Ebben 
a helyzetben azonban mindent meg kell tennünk, 
hogy a differenciálódott oldalhajtásokból minél töb-
bet ki tudjon nevelni növényünk, és ezt a már meg-
lévő terméspotenciált minél magasabb szintre emel-
jük. Ebben segítségünkre lehet a biostimulátorok 
felhasználása, amelyek a többi technológiai elemre 
szervesen ráépülve (fejtrágyázás, lombtrágyázás, 
növényvédelem, stb.) és egyben kiegészítve azokat, 
biztosítani tudják számunkra a várt terméstöbbletet.

A biostimulátorok használata a kalászosokban is egy-
re inkább teret hódít, a felmérések szerint már a ve-
tésterület közel 15%-án alkalmazzák a gazdálkodók 
ezt a technológiai elemet, amely szám növekvő ten-
denciát mutat jelenleg is. Ez a folyamat nem véletlen, 
hiszen az extrém időjárási tényezők napjainkban fo-
kozottabban jelentkeznek (abiotikus stresszhatások) 
és a kitűzött célok mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból is egyre magasabbak, melyeknek meg-
felelni egyre nehezebb. 

Az Arysta bővülő biostimulátor portfóliójában a kife-
jezetten kalászosokra kifejlesztett termék a Forthial. 
Ez a cégünk által gyártott (Goemar Laboratories, 
Saint Malo, Franciaország) készítmény egy tengeri 
alga (Ascophyllum nodosum) bázisú biostimulátor, 
amely az élettani hatásért felelős GA 142 alga-extrak-
tum mellett a klorofillképződésben fontos mezoele-
met, a magnéziumot tartalmazza (magnézium-nitrát 
formájában) nagyobb mennyiségben. A GA 142 al-
ga-extraktum aktív hatóanyagaira (oligoszacharidok, 
betain, vitaminok, hormonok) alapozott technológia 
a PAT (Physio Activator Technology), amely kifejezés 
egy több tényezős élettani hatást jelöl.

A Physio Activátor hatáson alapuló Forthial kijut-
tatását a gabonafélék energiaigényesebb fenológiai 
szakaszaira időzítve pozícionáljuk, amikor a növény 
tápanyag- és asszimilátum-igénye a legnagyobb.  
Az első kezelést bokrosodás végétől a 2 nódu-
szos állapotig javasoljuk elvégezni a Forthial 1,0 
l/ha-os dózisával, kapcsolva a gyomirtással vagy a 
gombaölő szeres kezelésekkel. Az alga-extraktum 
aktív hatóanyagai (oligoszacharidok) a kezelést kö-
vetően fokozzák a kalászosok gyökérzetének talajból 
történő tápelem-anyagcseréjét, a tápelemek felvéte-
léért és azok növényen belüli szállításért felelős en-
zimrendszerekre hatva (a nitrát-reduktáz, foszfatáz, 
vas-reduktáz enzimek fokozottabb működése a gyö-
kerekben és a rizoszférában). A tápanyag-felvételért 
felelős enzimek stimulációja miatt a kijuttatott fej- 
trágyák és alaptrágyák hasznosulása jobb lesz, ami a 
bokrosodás végétől a virágzás kezdetéig tartó inten-
zívebb tápanyag-beépülési fázisban javítja a kezelt 
növények kondícióját. A betakarítandó termés meny-
nyisége és minősége szempontjából nem mindegy, 
hogy a differenciálódott mellékhajtásokból a gabona 
mennyit tud kinevelni a rendelkezésre álló víz és táp- 
anyag függvényében. Ezért ez az első Forthial-os 
kezelés a hatékonyabb tápanyagfelvétel stimuláció- 
ján keresztül a kinevelt oldalágak számára, a na-
gyobb négyzetméterenkénti kalászszámra összpon-
tosít. Az alsóbb levelekbe és szárba korábban beépült 
tápanyagok (ásványi anyagok, cukrok, fehérjék) a 
szemkitelítődés időszakában a kalászba áramlanak, 
és ott újra hasznosulnak. Ezért ebben az időpontban 
végrehajtott kezelés egyaránt befolyásolja a termés 
mennyiségét és minőségét.

Kezeletlen Forthial
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A zászlóslevél fejlődésének/kiterülésének idő-
szakában végzett Forthial-os kezelés a fent leír-
takon túl (tápanyagfelvétel felpörgetése a talajból) 
hatással van a zászlóslevél méretére, annak klorofill-
tartalmára és fotoszintetikus aktivitására, melynek 
köszönhetően a kezelt növényekben több asszimilá-
tum jut a kalászokba. A készítmény dózisa ebben az 
esetben is 1,0 l/ha. 

Mivel a zászlóslevél és az alatta lévő két levél felel 
a termés döntő részéért, ezért működésük intenzi-
tása alapvetően befolyásolja a betakarított termés 
mennyiségét, minőségét, így gazdálkodásunk jöve-
delmezőségét. A zászlóslevél által nagyobb mennyi-
ségben termelt asszimilátum a virágzás időszakában 
befolyással bír a kalászonkénti magszám alakulására. 
Az ezermagtömeget pedig a szemkitelítődés idősza-
kának tápanyaghelyzete befolyásolja: mely a szárban 
és levelekben raktározott tápanyagok mennyiségétől 
(1. kezelés) és a zászlóslevél fotoszintetikus aktivitá-
sától nagymértékben függ (2. kezelés).
A 2016-ban végzett kisparcellás és üzemi kísérletek 
kijuttatási időpontjai is az ajánlott időpontokra estek 

és rámutatnak arra, hogy intenzív termelési környe-
zetben igazán kifizetődő a Forthial használata gabo-
naféléinkben. Nem csak szárazanyag- és zászlósle-
vél-vizsgálatok, hanem termésmérési eredményeink 
is alátámasztják a pozitív élettani hatást.

A biostimulátoros kezelést mindig célszerű kombinál-
ni lombtrágyákkal, mert azok beépülését és haszno-
sulását is pozitívan befolyásolják. Ezért a Forthial-lal 
együttesen az Adob gabona 3,0-4,0 kg/ha-os dózi-
sát javasoljuk kijuttatni mindkét időpontban, mely egy 
szilárd, a gabona számára fontos mikro- és mezoele-
meket kelátkötésben tartalmazó, kiváló oldódási tu-
lajdonságokkal bíró, speciális lombtrágya. A tankke-
verék készítésekor minden esetben utoljára tegyük a 
tartályba a Forthial-t, és maximális koncentrációját 
(2%) a permetlében ne lépjük túl! A levélen történő 
terülés és a hatóanyagok jobb felszívódásának foko-
zására javasoljuk a Silwet Star adjuváns (0,1%) fel-
használását, amennyiben a kombinációs partner nem 
tartalmaz ilyen típusú adalékanyagot.

Az Arysta Forthial biostimulátorának és az Adob ga-
bona lombtrágya párosának a kalászos technológiába 
történő illesztését ajánljuk mindazon gazdálkodók-
nak, akik akár közepes, akár nagyobb műtrágyaada-
gokkal dolgoznak, és általában is intenzív technológiát 
alkalmaznak, ezzel pedig a termés mennyiségének és 
minőségének maximalizálására törekednek, továbbá 
inputanyag ráfordításaikat is ehhez igazítják.

Vitéz Péter
Arysta Magyarország Kft.

Forthial 
2016.06.14

Üzemi
2016.06.14

(A felhasznált felvételek készültek: Kele Róbert családi gazdasága, Nagykáta, 2016. Acteur fajta)
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A rézhiány kedvezőtlen hatása kalászosokon 
és a megoldás: Sergomil L-60 lombtrágya!

A rézhiány kialakulá-
sa és tünetei kalászos 
gabonáinkon   
Már a tizenkilencedik szá-
zadban ismert volt a ka-
lászosok „táptalaj-beteg-
sége”, melynek okát csak 
később állapították meg, és 
rézhiánynak azonosították. 
A réz mikroelem-hiányának 
kedvezőtlen hatása tehát 
leginkább kalászos gabo-
náinkon vált ismertté, s ma 
már kijelenthető, hogy a 
búza, az árpa és a zab e hi-
ánybetegségre rendkívül ér-
zékeny. Főleg a fiatal, külö-
nösen aktív növekedésű le-
veleken jelenik meg az első 
tünet, melyeken fonnyadási 
jelenségek mutatkoznak, 
majd ezek a növényi részek 
hamuszürkére, ill. szürkés-
zöldre váltanak. Ezután jel-
lemző változás, hogy ezek 
a fonnyadó levelek minden 

átmenet nélkül kifehérednek és száradoznak, majd a csúcsi 
rész besodródik és dugóhúzószerűen elcsavarodik. A legna-
gyobb vetésterületen előforduló búzán gyakran kifehéredés 
elmaradásával is kialakul a levelek csavarodása és szára-
dása. Leginkább a levélcsúcstól induló, sávos kivilágosodás 
jellemző, mely kiterjed a levelek felső harmadára, és elha-
láshoz vezet. 
Őszi árpán többnyire sárgásfehér elváltozás figyelhető meg 
a levelek széleinek intenzív besodródásával. Rézhiány ese-
tén, ha a kalász- és virágképzésre egyáltalán sor kerül, azok 
kisebbek és deformáltan fejlődnek. Ha a külsejük normá-
lisnak is látszik, nincs megfelelő szemképződés, gyakran 
csak léha szemek alakulnak ki. Ezt a kalászosoknál nagyon 
jellemző tünetet a kalászok kifehéredése kíséri, melytől sú-
lyosabb esetekben a tábla fehéres „csillogást” mutat. Innen 
származik a „fehérkalászúság” vagy „csúcsfehéredés” elne-
vezés is. A rézhiány megjelenése az időjárási jellemzőktől 
függően ugyanazon a táblán vagy termőhelyen évről évre 
ingadozhat a talaj ideális réztartalma mellett is. Ennek oka, 

hogy hosszabb szárazság esetén gátolt a víztranszport, ami 
a rézhiány kialakulásához vezet. A víz- és tápanyaghiány, 
ill. a rézhiány által gátolt anyagcsere-mechanizmusok vé-
gül a levélrészek elhalásához, vontatott növekedéshez ve-
zetnek, és jelentős termésveszteséget okozhatnak. Ennek 
a hiánybetegségnek az elkerülése érdekében különösen az 
érzékeny növények esetében hatékony beavatkozásra van 
szükség, melyre a „felszívódó” réztartalmú Sergomil L-60 
lombtrágya kiemelten javasolható.
   
A Sergomil L-60 réztartalmú lombtrágya 
bemutatása és felhasználása kalászosokban
A készítmény egy különleges lombtrágya a növények rézhi-
ány-tüneteinek enyhítésére, ill. a hiánytünetek kialakulásá-
nak megelőzésére. A termék réztartalma 5,5%, monogluko-
nát-tartalma pedig 45%, mely energizáló hatásával növeli a 
hatékonyságot. A Sergomil L-60 lombtrágya alkalmazását 
látványos zöldítő hatás kíséri, s az újszerű, nem ionos for-
mában lévő felszívódó rézmolekula-komplexnek köszönhe-
tően levélen keresztüli gyors hatás jellemzi.

Hatékonyan növeli a fehérje és szénhidrátszintézist, a növé-
nyek ellenálló képességének (polifenol-anyagcsere) fokozá-
sával pedig külön hangsúlyozható értéket képvisel. Gombák 
és baktériumok elleni mellékhatása jelentős, külön figyel-
met érdemel.

Felhasználási javaslat kalászosokban
A készítmény engedélyezett dózisa 1,5-3,0 liter hektáron-
ként, s felhasználása évi egy vagy két alkalommal java-
solható. A kijuttatása bokrosodástól kalászhányás végéig 
elvégezhető, gyors hatása miatt későbbi rézpótlásra is al-
kalmas, kombinálása esetén keverési próba szükséges.
A kalászosok termesztése során gyakran találkozhatunk ko-
rompenészes fertőzésekkel, melynek elhatalmasodását a 
Sergomil L-60 jelentősen mérsékli. A korompenészes tü-
netek már messziről felismerhetők.  A táblán sötétebb foltok 
észlelhetők, a növények feketések, alacsony növésűek, a 
kalászok léhák, így jelentős mértékű veszteség is jelentkez-
het. Ha két kezelést végzünk, az egyes kijuttatások között 
legalább 15 napnak el kell telni.

Mándoki András 
szaktanácsadó

www.sumiagro.hu 
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A napraforgó gombaölőszeres kezelése minden évjáratban 
megtérülő eredményt hoz
Dr. Pál-Fám Ferenc a Kaposvári Egyetem Agrár-és Környezettudományi Karának egyetemi docense, mikoló-
gus 2013 óta folytat napraforgó fungicid összehasonlító kísérleteket. A kísérletek értékeléséről és gyakorlati 
hasznáról kérdeztük őt.

Hogyan is kell elképzelnünk
az ön által beállított kísérleteket?
A vizsgálatokat Kaposvár közelében lévő területeken vég-
zem. Az első permetezésre a napraforgó korai csillagbimbós 
állapotában került sor, a második permetezésre pedig a vi-
rágzás kezdetén. A permetezéseket a napraforgóban hasz-
nálatos vezető fungicidekkel végezzük, amik között jelen 
vannak a DuPont Acanto® termékcsalád tagjai is. Minden 
évben készítményenként 0,1 ha-on állítottuk be a vizsgá-
latot, a különböző permetezési területeken megegyezett a 
talaj, a kitettség, a fajta és az agrotechnika.
 
Az eredményekből látszik, hogy 
foglalkozik a fertőzési gyakorisággal 
és a fertőzöttség mértékével is. Gyakorlati 
szempontból mi a legfontosabb az utóbbi 
tekintetében?
Tulajdonképpen ez mutatja meg a fertőzöttség hatását 
a várható termés mennyiségére. Becslésre 5 és 100% 
között adom meg a fertőzöttségi értéket. A 100% már 
a növény végét jelenti. Ahol a fertőzöttség mértéke 40-
50% fölött van, már nem tudjuk betakarítani azt a ter-
mésmennyiséget, ami potenciálként az adott fajtában 
jelen van.
 
Beszéljünk a 2016-os vizsgálatról! 
Mit mutatnak a kezelések ezen a téren?
A fertőzöttség mértéke 40% fölött volt, amiből a Scleroti-
nia önmagában mintegy 30%-ot tett ki, ami fontos adat, 
hiszen ez a betegség elviszi a termés nagyját. A kezelések 
hatására – minden készítménynél – jól láthatóan 20% alá 
csökkent a fertőzöttség mértéke. Ha a DuPont-technológi-
ákkal végzett kezeléseket nézzük, ez minden esetben 10% 
alá csökkent. A kétszereses DuPont-kezelések pedig még 
lejjebb szorították a fertőzést.
 
A 2013-as és 2015-ös évek kevesebb csapa-
dékkal és többszöri hőségriadóval, míg a 2014-
es és 2016-os évek hűvösebb, intenzívebb csa-
padékos időszakokkal kísérték a termesztési 
szezont. Milyen következtetéseket tudunk le-
vonni az elmúlt évek alapján a kezelések szük-
ségességét és megtérülését illetően? 
Konkrét termésátlagokat tudok mondani, a kezeletlenhez 
képest 2013-ban átlagosan 200, 2014-ben 200, 2015-ben 
1000 és 2016-ban 500 kg terméstöbbletet eredményeztek 
a kezelések. Biológusként még én is azt látom, hogy már az 
egyszeri kezelések is megérik a befektetést. 
Lehet, hogy néhány hektár esetében ez nem számít, de 50-
100-300 ha esetében ez már nem kis összeg. Mindenki ki 
tudja számolni, hogy forintálisan ez mit jelent.

Hogyan javasolja beilleszteni a kezelést 
a technológiába, hogy optimális legyen?
Az egyszeri, csillagbimbós állapotban végzett kezeléssel is 
nagyon sokat tehetünk azért, hogy a fertőzés mértékét visz-
szaszorítsuk, és így a termésátlagot növeljük. Tapasztalata-
im szerint a kétszeri kezelés – Acanto® Plus csillagbimbó-
ban és Acanto® Sun tányérvédelemre – a legeredménye-
sebb. Természetesen nem mindenkinek van meg a technikai 
háttere pl. egy virágzásban végzett permetezéshez. Az már 
egyéni számítás kérdése, hogy kinek mi éri meg.
 
Mikor betakarításkor a mérleg 3 tonnát 
mutat, sajnos nem látjuk, hogy ez lehetett 
volna 3200-3400 kg is hektáronként…
Ez így van. Emellett azonban látni kell, hogy az Acanto- 
termékcsalád tagjaival végzett kezelés biztonságot ad, és 
mellette minden évben párszáz kg terméstöbbletet is ered-
ményez, még akkor is, ha nincs gombás év. Ha bejön egy 
szélsőséges esztendő, gombaölős kezeléssel akár 1000 kg-
mal többet tud lehozni a gazdálkodó a táblákról hektáron-
ként (mint pl. 2015-ben). Ha több év átlagát nézzük, min-
denképp kifizetődő kezelni, hosszú távon megtérül.
 
Ha már a jövő került szóba, mit gondol: 
az elmúlt tél és a kemény fagyok milyen 
hatással lesznek a kórokozókra?
Gombákra szinte nem lesz semmilyen hatással. Lehet, hogy 
kisebb lesz a fertőzés mértéke, de a talajban ott vannak a 
sclerotiumok. Ráadásul szeretik a nagy ingadozásokat hő-
mérséklet és csapadék terén is. A kezelésekkel le lehet vinni 
a fertőzöttség mértékét akár 0,5-1%-ra, és ez már a követ-
kező évre is hatással lesz.
Mindenképp biztonságot ad legalább egy egyszeri Acanto® 

Plus gombaölő szeres kezelés a jelenlegi szezonban is. 
Aki intenzívebb termesztésben gondolkodik, annak hang-
súlyozottan érdemes elgondolkodni azon, hogy a kétszeres 
kezelések minden esetben hatékonyabb védekezést ered-
ményeznek a gombafertőzöttséggel szemben.

 
Sáradi Krisztina

Kezelések
Nettó fajlagos termés (kg/ha)

2013 
(terméstöbblet)

2014 
(terméstöbblet)

2015 
(termésköbblet)

2016 
(terméstöbblet)

Kezeletlen 

kontroll
3593 3450 1998 3021

Acanto® Plus 3795 (202) 3488 (38) 2331 (333) 3456 (435)
Acanto® Plus + 

Tanos® 3765 (172) 3609 (159) 2497 (499) 3854 (833)

Acanto® Plus + 

Acanto® Sun
3590 (140) 2904 (906) 3483 (462)

Acanto® Sun 3525 (75) 2972 (974) 3520 (499)

A nettó terméseredmények alakulása, valamint a kezelések
hatására elért terméstöbblet évenkénti bontása

A DuPont növényvédő szerek felhasználása előtt olvassa el, és kövesse a termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait! 

A más módon nem jelölt, ® vagy ™ jellel ellátott márkanevek a DuPont, Pioneer és leányvállalatainak márkanevei.  © 2017 DuPont.
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Az alma- és körtefák vírusos,  
vírusszerű és fitoplazmás betegségei
A hazai minőségtanúsítási rendszerben az alma és körtefák esetében az alábbi vírusos, vírusszerű 
és fitoplazmás betegségek ellenőrzése kötelező.

Almamozaik-vírus (Apple mosaic virus)
Az almamozaik-vírus az almafák leggyakrabban elő-
forduló vírus betegsége, amely a Bromoviridae ví-
ruscsalád tagja, és az Ilarvirus génuszba tartozik. Az 
egész világon jelen van, ahol almát termesztenek. 
Magyarországon 1951 óta ismert. Nevét az almafa le-
velén előforduló tünetekről kapta, amikor a fertőzött 
fa levelén különböző formájú krém-sárga színű foltok 
vagy gyűrűk jelennek meg. Az almamozaik-vírus gaz-
dasági súlyát sokáig alábecsülték. Többéves kísérleti 
eredmények azonban bebizonyították, hogy a súlyos 
törzs az érzékeny fajtákon 30-40%-os terméscsök-
kenést is okozhat. Faiskolában a fertőzött egyedek-
nél több mint 20%-os növekedéscsökkenést figyeltek 
meg. A tünetek formája és erőssége igen változó, el-
sősorban a fajták érzékenységétől és a fertőzést elői-
déző vírustörzstől függ. A vírusnak súlyos és enyhe 
törzse ismert. A súlyos törzs az érzékeny fajták le-
velein halványsárga vagy erősen körülhatárolt foltok, 
gyűrűk formájában jelentkezik. A levél erek melletti 
szövetek sárgulása is előfordul (1. kép). A fertőzött 
levelek idő előtt lehullanak.
A vírus enyhe törzse az érzékeny fajták levelein apró 
klorotikus foltokat idéz elő, és védetté teszi a fákat a 
súlyos törzsekkel szemben. A tünetek tavasszal és a 
nyár elején fejlődött leveleken a legfeltűnőbbek. A tü-
netek gyakran nem az egész fán, hanem csak egyes 
ágakon mutatkoznak (2. kép).
A vírus természetes gazdanövényei: Malus sp, Prunus 
domestica, Prunus virginiana, Rosa sp, Humulus lu-
pulus. A mechanikai átvitel lágyszárú gazdanövénye-
ire az alma és rózsa leveleiből nagyon nehéz, valami-
vel könnyebb ugyanezen növények szírmaiból.

A vírus tesztnövényei: Malus pumila cv. Lord Lam-
bourne: mozaikos levéltünetekkel; Photinia villosa: 
az almán előidézett mozaikhoz hasonló foltosodás; 
Cucumis sativus: a szíkleveleken nagy klorotikus lé-
ziókkal, a szisztemikus fertőzés súlyos satnyuláshoz 
vezet; Torenia fournieri: élénk sárga mozaikos tünet; 
Vinca rosae: klorotikus gyűrűk és vonalak a szisz-
temikusan fertőzött leveleken; Cyamopsis tetragono-
loba: apró nekrotikus léziók.
A fertőzöttség kimutatása: üvegházi lágyszárú 
biológiai teszt; üvegházi fásszárú biológiai teszt; sza-
badföldi fásszárú biológiai teszt; szerológiai kimuta-
tás (ELISA); molekuláris kimutatás (PCR).
A fertőzés terjedése szemzéssel, oltással és vege-
tatív szaporító anyagokkal következhet be.
A védekezés egészséges szaporítóanyag használa-
tával valósítható meg.

Az alma csillagos gyümölcshéj-repede-
zettség vírusszerű megbetegedése 
(Apple star crack virus-like disease)
A betegséget előfordulását 1955-ben Kelet-Angliában 
észlelték először, és a kórokozó több törzsét is leír-
ták. Hollandiában hasonló tüneteket figyeltek meg, 
melyeket a gyümöcshéj-parásodás–vírussal (app-
le rough skin virus) azonosították. Többen azonos-
ságot vagy rokonságot tételeztek fel a két betegség 
között, azonban az almafajtáknak az alma csillagos 
gyümölcshéj-repedezettséggel szembeni érzékenysé-
gét vizsgálva megállapították, hogy a fajták túlnyo-
mó része – még az a fajta is, amelyen Hollandiában 
a gyümölcshéj-parásodást leírták – kéregnekrózissal 
reagál a fertőzésre. Addig a gyümölcshéj-paráso-

2. kép Az almamozaik-vírus enyhe törzsének tünete1. kép Almamozaik-vírus súlyos törzsének levéltünete
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dás–vírusnál ilyen kéregnekrózis megjelenése nem 
jellemző. Így feltételezhető, hogy a két almabeteg-
séget két különböző vírus vagy vírustörzs idézi elő. 
Előfordul Angliában, az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Ausztráliában és Európa számos országában. 
Magyarországon az ország nyugati részén szórványo-
san fordul elő.

A fertőzés első tünetei az egy éves hajtásokon a 
rügyek körüli kéregpusztulás formájában januárban 
jelentkeznek, és a hajtáscsúcsok gyakran elszárad-
nak. A levelek ősszel a hajtáscsúcsokon klorotikusak 
és kanalasak. A gyümölcstünetek súlyos torzulás, 
héjrepedezettség és méretcsökkenés formájában 
jelentkeznek (3. kép). Egyes almafajták (Lord Lam-
bourne, Janared) csak kéregnekrózis tüneteket mu-
tatnak, míg gyümölcstüneteket egyáltalán nem.

A vírus tesztnövényei: Malus pumila cv. Cox na-
rancs renet és a Golden delicious nagyon jól mutatják 
a kéregnekrőzis és a gyümölcs tüneteket.
A fertőzöttség kimutatása szabadföldi fásszárú 
biológiai teszttel lehetséges.
A fertőzés terjedése  szemzéssel, oltással és vege-
tatív szaporító anyagokkal következhet be.
A védekezés egészséges szaporító anyag használa-
tával biztosítható.

Alma fapuhulás vírusszerű megbetegedés 
(Apple rubbery wood virus-like disease)
Az alma-fapuhulás olyan vírusszerű megbetegedés, 
amely az alma- és körtefajtákat és az alanyokat fer-
tőzi. Az érzékeny almafajtáknál a fertőzött fák szo-
katlan szár- és ágrugalmasságot mutatnak, amely a 
fertőzés után 1-3 évvel alakul ki (4. kép). A rugal-
masság gyakran olyan mértékű, hogy a fiatal ágak 

vízszintesen állnak és a gyümölcs súlya a fák ágait le-
lógó helyzetbe húzza. Gyakran a fa főhajtás-növeke-
dése megáll, és a bázisnál erőteljes hajtások fejlőd-
nek. Gyakran a Golden Delicious fájtánál jellegzetes 
duzzanat jelenik meg a fő törzsön. Gyümölcs- vagy 
levéltünet nem tapasztalható; 3-5 év után a fapuhu-
lás-tünetek megszűnnek, és a fák kezdenek újra te-
remni. A fertőzött fákon az internódiumok lerövidül-
nek, és a fa éves növekedése lecsökken, és jelentős 
termelési veszteséget produkál, különösen abban az 
esetben, ha látens vírusfertőzések is hozzájárulnak a 
problémához. Ezen kívül a szövettani vagy intracellu-
láris-szintű elváltozások figyelhetők meg a fertőzött 
almafák fiatal hajtásain és gyökerein. Ezen túlmenő-
en a mitokondriumok nem voltak megkülönböztethe-
tő struktúrájúak, és a sejtfalak is áttetszőek lignin 
nélküliek voltak.

Egyes országokban úgy gondolják, hogy e beteg-
ség kisebb jelentőségű, pedig nagy jelentőséggel bír 
azokban a gyümölcsösökben, ahol Lord Lambourne, 
Gravenstein, Golden Delicious, vagy más érzékeny 
fajták termesztése folyik. Veszteségek miatt jelen-
tősen csökken a hozam, abból adódóan, hogy a gyü-
mölcs kisebb méretű és a fertőzött fák gyengébb nö-
vekedésűek. Látható fertőzés tüneteinek hiányában is 

4. kép Alma fapuhulás vírusszerű megbetegedés tünete 
(jobbra az egészséges oltvány)

3. kép Az alma csillagos héjrepedezettség 
vírusszerű betegség gyümölcstünete
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a gyümölcshozam alma esetében 10-30%-kal, körte 
esetében 15-50%-kal csökken. A tünetes fák kevés 
gyümölcsöt teremnek, és ami keletkezik, az is kicsi, 
és gyakran deformálódik. A fertőzött fák érzékenyeb-
bek a lisztharmat- (Podosphaera leucotricha), vara-
sodás- (Venturia inequalis) fertőzésre és a fagykárra.

A betegség természetes gazda növényei: Cydo-
nia oblonga, Malus baccata, Malus domestica, Prunus 
avium, Prunus cerasus, Pyrus communis.
A fertőzöttség kimutatása szabadföldi fásszárú  
biológiai teszttel lehetséges.
A fertőzés terjedése szemzéssel, oltással és fertő-
zött szaporító anyagokkal következhet be.
A védekezés egészséges szaporítóanyag használa-
tával biztosítható.

Alma seprűsödés fitoplazma 
(Apple proliferation phytoplasma)
Az almaseprűsödés az alma egyik legfontosabb fi-
toplazmás betegsége, csaknem minden almafajtát fer-
tőzi. A gyümölcs méretét mintegy 50%-kal (6. kép), 
a súlyát pedig 63-74%-kal csökkenti, rontja a termés 
minőségét, és növeli a fák almafa lisztharmattal szem-
beni érzékenységét. Az alma seprüsődés fitoplazma 
Európa csaknem valamennyi országában jelen van. 
Meg nem erősített források szerint Indiában és Dél-Af-
rikában is előfordul. Mag- és pollenátvitel nem fordul 
elő. Általában a kabócafajok a főbb vektorai.

A fertőzött fák növekedési erélye csökken, a hajtá-
sok vékonyak, seprűszerűen nőnek (5. kép), a kérgük 
hosszirányban bereped, és nekrotikus foltok jelennek 
meg rajta. A fertőzött fák gyakran kiszáradnak, de a 

gyengén fertőzött fák az első 2-3 éves sokkszindróma 
után felépülhetnek, és ismét normális gyümölcsöket 
teremnek. A levelek korábban megjelennek, szabály-
talanok és kisebbek, gyakran sárgás és vörös elszí-
neződést mutatnak. A fertőzött fáknál a pálhalevelek 
erőteljes megnagyobbodása figyelhető meg (7. kép). 
Korai levélhullás gyakran előfordul.

A betegség természetes gazdanövényei: a kör-
tefán a seprűsödés tünete szintén előfordul, de nem 
bizonyított, hogy azt az almaseprűsödés fitoplazma 
idézi elő.

6. kép Almaseprűsödés fitoplazma által okozott 
gyümölcsméret-csökkenés

7. kép Almaseprűsödés fitoplazma által okozott 
pálhalevél-nagyobbodás

5. kép Almaseprűsödés fitoplazma Jonathan fajta
vízhajtásain
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A fertőzöttség kimutatása üvegházi fásszárú bio-
lógiai vagy szabadföldi biológiai teszttel, illetve mole-
kuláris kimutatással (PCR) lehetséges.
A fertőzés szemzéssel, oltással fertőzött szaporítóanya-
gokkal és kabócákkal terjed.
Védekezés: egészséges szaporító anyag használatával.

A körte gyűrűsmozaik-vírusa  
(Apple chlorotic leaf spot virus)
A körte gyűrűsmozaik-vírus a Betaflexiviridae vírus-
család tagja, a Trichovirus génuszba tartozik; több 
szerző különböző vírusként írta le. Először Bulgári-
ában 1935-ben körtemozaik, 1954-ben Hollandiá-
ban körte-gyűrűsmozaik, majd 1957-ben Angliában 
ismét körtemozaik néven írták le. Néhány évvel ké-
sőbb Angliában megállapították, hogy a kórokozója 
az alma klorotikus-levélfoltosság vírusa. A vírus igen 
széles gazdanövénykörrel rendelkezik. Mechanikailag 
átvihető. A leveleken világoszöld, később sárgászöld 
szabálytalan gyűrűk, foltok jelennek meg (8. kép). 
A fogékony fajták levelein szürkésfekete színű nekró-
zisok is fellépnek. A fő levélér görbülése miatt levél 
deformációk is fellépnek, a levélszélek hullámosak. A 
magas hőmérséklet és a szárazság növeli a tünetek 
súlyosságát.

A vírus tesztnövényei: Pyrus communis cv. Hardy 
vajkörte; Chenopodium quinoa: az inokulált levele-
ken 3-6 nap múlva apró klorotikus, később sárgává 
és nekrotikussá váló foltok jelennek meg.
A fertőzöttség kimutatása üvegházi fásszárú és 
lágyszárú biológiai vagy szabadföldi fásszárú bioló-
giai teszttel, illetve molekuláris kimutatással (PCR) 
lehetséges.
A fertőzés szemzéssel, oltással és fertőzött szaporí-
tóanyagokkal  terjed.
Védekezés: egészséges szaporítóanyag használatával.

Körte kövecsesedés vírus 
(Apple stem pitting virus strain)
A betegséget Franciaországban már 1913-ban ismer-
ték, de a vírusos természetét Bulgáriában 1935-ben 
írták le. A beteg fa fagyérzékenysége növekszik, a 
gyümölcs a fogékony fajtákon eladhatatlanná válik. 
A gyümölcsön az első tünetek 10-20 nappal a szirom-
hullás után jelentkeznek az epidermisz alatti sötét- 
zöld foltok formájában. Ezeken a foltokon gátolt a szö-
vetfejlődés, és a gyümölcs deformálttá válik (9. kép). 

A gyümölcsön, a bemélyedések helyén, a gyümölcs 
húsában fészkesen elhelyezkedő kősejtek képződ-
nek. A kősejtek a gyümölcs érés idején megbarnul-
nak, és a gyümölcs élvezhetetlen. Levéltünetek rit-
kán fordulnak elő.

A vírus tesztnövényei: Pyrus communis cv. Bosc 
kobak, Pyronia veitchii levélepinasztia és csúcsnek-
rózis; Chenopodium quinoa: az inokulált leveleken 
apró szürke nekrotikussá váló foltok jelennek meg; 
Phaseolus vulgaris cv. Pinto: az inokulált leveleken 
apró szürke nekrotikus foltok, a szisztemikus tünetek 
világoszöld mozaik, érnekrózis és levéldeformáció; 
Spinacea oleracia: az inokulált leveleken világoszöld, 
később nekrotikus közepű foltok, a szisztemikus tü-
netek világoszöld mozaikosodás. A mechanikai átvitel 
csak virágszirmokból nyert, tisztított szövetnedvből 
lehetséges.
A fertőzöttség kimutatása: szabadföldi fásszárú  
biológiai teszttel.
A fertőzés szemzéssel, oltással és fertőzött sza-
porítóanyagokkal  terjed.
Védekezés: egészséges szaporítóanyag haszná-
latával.

 
Pocsai Emil

9. kép A körte kövecsesedés vírus 
gyümölcstünete Hardy vajkörtén

8. kép A körte gyűrűsmozaik-vírus 
(Apple chlorotic leaf spot virus)
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Környezetbarát növényvédelem kezdő biogazdáknak
Az elmúlt évszázadok paraszt-kertjeiben a biológiai gazdálkodás alapjai már ismertek voltak: kom-
poszt, szerves trágya, vegyes kultúrák és a természetes növényvédelem formájában. A mai bio-
kertekben is alapvető a hasznos élőlények védelme, a csapdák és az ártalmatlan, nem mérgező 
anyagok kiszórása a kártevők elleni védekezés részeként. Ezen kívül természetes alapanyagokból, 
vagyis vad- és kerti növényekből permetezőszer is készíthető.

Növényvédelem mint kihívás a biokertben
A vegyszermentes gazdálkodás világszerte egyre in-
kább előtérbe kerül, így hazánkban is. Nem csak a 
zöldségeskertben, hanem a dísznövényeink gondo-
zásakor is alkalmazhatjuk e szelíd taktikákat. Ezek 
a módszerek környezetkímélők, és bár hatásuk bi-
zonyított, nem számíthatunk olyan látványos ered-
ményekre, mint vegyszerek alkalmazásával – de az 
egészségünknek csak jót teszünk ezzel. A bioter-
mesztés során a legtöbben a növényvédelmet tartják 
a legnehezebben megvalósítható feladatnak. Ugyanis 
itt nem elegendő az X vagy Y szert megvásárolni a 
boltban, és azt kijuttatni a területre. A biokertészet-
nek a természet kínálta alternatív megoldásokat kell 
használnia, és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie 
a növényi kultúra reagálását a „beavatkozásra”. A nö-
vényvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket négy 
nagy csoportba sorolhatjuk.

1. Mechanikai védekezés. Célja a kártevők bázisá-
ul szolgáló helyek felszámolása. Sok rovar számára 
a fák szolgálnak telelő helyként. Ezek téli megtisztí-
tása, az elhalt részek eltávolítása tavasszal, nyáron 
meghálálja magát.
2. Együttműködés a kertész számára hasznos 
állatokkal. A kertben garázdálkodó kártevőknek - 
legyenek levéltetvek, lepkehernyók vagy bogarak – 
mind-mind léteznek a természetes ellenségeik.
3. Védőnövények használata. A kertész úgy vá-
logatja meg az egymás közelébe ültetett növények 
fajösszetételét, hogy azok pozitív hatást gyakorolja-
nak a másik fejlődésére, például riasztóan hassanak 
a szomszédos növények kártevőire, kórokozóira.
4. Növényi levek és a biogazdálkodás számára 
engedélyezett szerek. Bizony, a biokertész is per-
metezik. Sőt, többet, mint a „hagyományos” termelő. 
Többet, mert nem használ felszívódó, hosszabb ha-
tású kémiai szereket, hanem esetről esetre gyakran 
permeteznie, trágyaleveznie, öntöznie kell. A kerté-
szek házilag elkészíthető leveket éppen úgy használ-
nak, mint a biogazdálkodás számára engedélyezett 
„bolti készítményeket”.
A fentiek közül a mechanikai védekezés nem igényel 
különösebb kiegészítést, de a másik hárommal érde-
mes kicsit részletesebben is foglalkozni.

A kertész „szolgálatában”
Egy kertben rendre számos olyan rovar is megjele-
nik, amelyek jelenléte sok bosszúságot jelent a gaz-

dáknak. Mit tehet ellenük a kertész? Egyszerű és 
hatékony megoldásnak tűnik vásárolni valamelyik 
specifikus rovarölő szerből, és így „rövidre zárni” a 
problémát. De mit tehet az, aki a jövő iránt felelősen 
gondolkodva a természetre hagyná a feladat megol-
dását. Jó hír, hogy a kertben garázdálkodó kártevők-
nek – legyenek levéltetvek, lepkehernyók vagy boga-
rak – mind-mind léteznek a természetes ellenségeik. 
Ez utóbbiak életmódjuk (és hatásuk) szerint három 
nagy csoportba sorolhatóak, mégpedig: a paraziták, 
a parazitoidok és a predátorok csoportjára. A témánk 
vonatkozásában az utóbbi kettő bír jelentőséggel, így 
ezekkel foglalkozunk. A parazitoidok fő jellemzője az, 
hogy a gazdaállatban fejlődnek ki, és végül elpusz-
títják azt. Ilyen értelemben a fürkészdarazsak, a für-
készlegyek és a hozzájuk hasonló rovarok mind pa-
razitoidok. A harmadik csoportba tartozó természe-
tes ellenségeket predátoroknak vagy ragadozóknak 
nevezzük. A ragadozó a zsákmányát azonnal, illetve 
rövid időn belül elpusztítja. Ragadozók például a kati-
cabogarak, a futóbogarak és a fátyolkák is.

A rovarok mellett a kisebb-nagyobb testű, gerinces 
állatok is a kertész segítségére lehetnek. A rovarkár-
tevők gyérítésében nagy hasznos lehet a gazdának a 
békák, gyíkok, énekesmadarak, sünök jelenléte.
Ha szeretnénk élni a természet kínálta lehetőséggel, 
és ezzel egyúttal mellőzni tudjuk a kémiai védeke-
zést, akkor valahogyan a kertünkbe kell invitálnunk 
az „ingyen munkásokat”, vagyis a számunkra hasz-
nos, fenn felsorolt rovarokat és gerinceseket. Érdekes 
tény, hogy a parazitoidok és predátorok sem csupán 
állati eredetű táplálékot fogyasztanak, néhány illatos 
virággal a kedvükre lehet tenni. Ahhoz, hogy a hasz-
nos rovarok energiát gyűjtsenek a létfenntartásuk-
hoz és a szaporodásukhoz, maguk is megkívánnak 
némi szénhidrátban gazdag virágnektárt és pollent 
(amelyek értékes fehérjéket tartalmaznak számuk-
ra). Nem mindegy persze, hogy mit ültetünk: egyes 
növények sokkal jobb nektár-, illetve pollenforrásnak 
bizonyulnak társaiknál.
A kert szegélyére ültetett dísznövények kellő csá-
bítóerővel rendelkeznek a rovarok számára ahhoz, 
hogy a kertbe költözve a „szolgálatunkba” álljanak.
A leghasznosabb szegélynek ültethető dísznövénye-
ket közzé tartozik többek között a:

 - Kék búzavirág (Centaurea Cyanus) – a nektárjá-
nak igen magas a cukortartalma, ezért mágnesként 
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vonzza a katicabogarakat, a fátyolkákat és a fürkész-
darazsakat;
 - Fülesternye (Lobularia Maritima) – főként a für-
készdarazsak kedvelt növénye;
 - Kerti borágó (Borago Officinalis) – a levéltetvek 
irtásában élenjáró zöld fányolkák által leginkább ked-
velt növény; a rovar előszeretettel helyezi a petéit a 
növény szőrös leveleire;
 - Óriás szilfium (Silphium Perfoliatum);
 - Festő pipitér (Anthemis Tinctoria).
A gerincesek kedvében pedig megfelelő búvóhelyek 
kialakításával járhatunk.
A fentieken túl még számtalan, jól bevált ötlet me-
ríthető a különféle szakkönyvekből, illetve internetes 
kertészeti fórumokból.

Védőnövények, növénytársítások használata
A bio-növényvédelmi módszerek egyike a növénytár-
sítás. Egymáshoz illő növények csoportba ültetésével 
olyan növényközösségeket hozhatunk létre a kert-
ben, amelyek segítik, védik, támogatják egymást. 
A kártevők, kórokozók távoltartásán túl odacsalogat-
ják a hasznos, beporzó rovarokat. Más fajok pedig 
összegyűjtik, ezáltal megkönnyítik a növekedéshez 
szükséges tápanyagok felvételét. Először is nem árt 
tudnunk, hogy a társítandó növények önvédő hatása 
akkor a legjobb, ha már a kezdetektől fogva együtt 
fejlődnek, azaz együtt ültettük/vetettük őket. Egy kert 
nem csak akkor lehet szép, ha távoli területek nálunk 
tájidegen fajaival telepítjük be, hanem a hazánkban 
élő vadvirágok is díszei lehetnek házunk tájának. 
Ezek a fajok már hosszú ideje a Kárpát-medence la-
kói, így volt idejük alkalmazkodni az itteni környezeti 
viszonyokhoz, és többségük a kártevők, kórokozók 
rohamát is sokkal jobban állja, mint messziről érke-
zett társaik. A bio-védőnövényként használható fajok 
is hasonló erényekkel bírnak. Ha pedig az igénye-
sebb, az itteni környezethez kevésbé alkalmazkodott 
fajok közelében kapnak helyet, akkor jelentősen hoz-
zájárulhatnak azok optimális fejlődéséhez azzal, hogy 
némelyek elűznek bizonyos kártevőket. A társításnál 
alkalmazott védőnövények egyike-másika fűszer- 
vagy éppen zöldségnövény. Nem kell idegenkednünk 
azonban ezek díszkerti alkalmazásától sem, hiszen ha 
jól megtaláljuk az arányokat, akkor nemhogy rontják, 
hanem éppen ellenkezőleg, akár javíthatják, változa-
tosabbá tehetik a kert összképét.
A cickafarkkal (Achillea collina) növelhető a társ-
növények életereje, mivel a cickafark összegyűjti
a foszfort, kalciumot, szilíciumot, amelyek a növé-
nyi részek fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. Ezen kí-
vül mutatós virágaival hasznos rovarok tömkelegét 
vonzza a virágoskertbe. A körömvirágból (Calendula 
officinalis) áradó erős illat távol tartja a levéltetve-
ket a paradicsompalántáktól. A nálunk egynyáriként 
tartott, mérgező magvú ricinust (Ricinus communis)
a házilegyek elkerülik, ezért a komposzttároló vagy
a háziállatok óljainak környékén lehet segítségünkre 
a légyűzésben. A sarkantyúka (Tropaeolum majus) 

és a bársonyvirágok (Tagetes patula, T. erecta) faj-
tái a fonálférgeket tartják távol, amellett, hogy dí-
szítenek is. A borágó (Borago officinalis) elsősorban 
gyógynövényként ismert, ám a biokertben más hasz-
na is van: szőrös levelei miatt elkerülik a csigák. 
A dolgunk csak annyi, hogy körbeültetjük vele azokat 
a fajokat, amelyeket előnyben részesítenek étkezé-
seikkor ezek a puhatestű állatok. A csiga a száraz fa-
szénporon sem szívesen megy át, így csigainváziókor 
érdemes körbeszórni ezzel a védelemre szoruló növé-
nyeket. A liliomok és rózsatövek közelében érdemes 
fokhagymát (Allium sativum) ültetni, ami riasztja az 
egereket, a fonálférgeket és a szürkepenésztől is véd. 
A szürkepenész ellen egyébként minden hagymafaj 
alkalmazható, így a fokhagymánál dekoratívabb, 
kompakt növekedésű, lilásrózsaszín virágú metélő-
hagyma (Allium schoenoprasum), mely egyáltalán 
nem fest kirívóan a dísznövények között. A társnö-
vényként vetett kaporral (Anethum graveolens L.) 
olyan ragadozó rovarok csalogathatók a kertbe, ame-
lyek a levéltetveket fogyasztják.
A lisztharmat-megbetegedésekre érzékeny növények 
köré érdemes a fűszerként jól ismert bazsalikom 
(Ocimum basilicum) ültetni néhány tövet. Ez a félmé-
teres termetű növény gátolja a lisztharmat fertőzés 
terjedését, de a méheket magához csalogatja. Így ide-
ális a lisztharmat-érzékeny almafajták, és az egynyári 
virágok – például petúniák – társaságába ültetni.

Házilag előállítható növényi levek
„minden célra”
A permetezés és a vegyszerek használata nem az 
egyetlen alkalmazható módszer, ha kiskerti betegsé-
gekről vagy kártevőkről van szó, és nem is minden 
esetben a legegyszerűbb, leghatékonyabb.
Sokan az erős és széles spektrumú vegyszerek beve-
tése helyett azért szívesebben próbálkoznak kíméle-
tes, természetes alapanyagú szerekkel a kártevők és 
kórokozók elpusztítására. A biotermesztés nemcsak 
azt jelenti, hogy a kertész nem permetezi a növé-
nyeit, hanem azt is, hogy a természet egyensúlyára 
törekedve, a természet által felkínált lehetőségeket 
igyekszik kihasználni. A természet törvényeit betart-
va, azt tisztelve, kárt nem okozva termeszti meg a 
szükséges terményeit. A csalánlé elkészítése egy-
szerű, egy-két kilónyi felaprított csalánt kell 10 liter 
vízben áztatni, felhasználás függvényében különböző 
ideig. A 12 órát ázott csalánlevet hígítás nélkül szok-
ták felhasználni levéltetvek és atkák ellen. A néhány 
napig, egy hétig erjesztett csalánlevet tízszeresére 
felhígítva kell használni, mint levéltrágyát, fejlődést 
elősegítő, általános növényerősítő szert.

Levéltetvek ellen kiválóan használható a kamilla-per-
metszer is, ami száz gramm szétmorzsolt kamillavi-
rág 12 órás, esővízben történő áztatásával készíthető.
Az oldatot 1:4 arányban hígítjuk, és 40 gramm káli-
szappant adunk hozzá (forrás: dr. Bálint György: Bioló-
giai növényvédelem). A paradicsomlevél-ázat is haté-
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kony szer, ha levéltetvekről van szó, de káposztalepke 
távoltartására is használható. Kétmaréknyi felaprított 
paradicsomlevelet két liter vízben kell 10-12 órát áz-
tatni, és leszűrés után hígítás nélkül használható. Ha 
levéltetvek ellen permetezünk, akkor hozzákeverhe-
tő egy-két csepp folyékony konyhai mosogatószer is. 
A permetszer csak akkor hat, ha rákerül a levéltetvek 
testére, ezért főleg a megtámadott részeket és a le-
velek hátulját kell permetezni vele. 

A káposztalepke esetében nem mint pusztító, hanem 
mint kellemetlen szagú riasztószer hat. Ha ez a cél, 
akkor ne tegyünk hozzá mosogatószert, és alaposan 
permetezzük le vele a káposztafejeket és a talajt a 
káposztaágyások környékén. A vegyszermentes ker-
tek elmaradhatatlan rovarölő szere a fokhagymaolaj. 
Elkészítéséhez négy-öt cikk fokhagymát apróra kell 
vágni, vagy szétnyomni és beleáztatni egy evőka-
nálnyi ásványi olajba (pl. folyékony parafin). Egy na-
pi ázás után a fokhagymadarabkákat le kell szűrni, 
majd az olajat felhígítani fél liter vízzel, és hozzáke-
verni egy teáskanálnyi folyékony mosogatószert, és 
kész is van a fokhagymás kivonat. A keveréket hígít-
va kell felhasználni, fél deci kivonatot feloldva egy li-
ter vízben. Ez egy szélesebb körben felhasználható 
rovarölő szer, a páncélos vagy keményebb testű ro-
varokat is elpusztítja, ugyanakkor a fokhagymának 
enyhe fertőtlenítő, gombaölő hatása is van. A parafin 
olaj túl gyakran vagy nem megfelelően hígított for-
mában használva a növényre is rossz hatással lehet. 
Ugyan nem pusztítja el a növényt, vagy nem teszi 
elfogyaszthatatlanná, de levélsárgulást, fejlődés-
visszaesést okozhat. 
A gombás megbetegedések megelőzésére a mezei 
zsurlóból készített lé a legnépszerűbb. Egy kilónyi 
friss mezei zsurlót 10 liter vízben kell egy napig áz-
tatni, majd ezután fél órán keresztül főzni. A leszűrt 
„teát” ötszörösére hígítva kell kipermetezni a haszon-
növényekre. Az oldatnak magas a szilíciumtartalma, 
ennek köszönhetően alakul ki egy védőréteg a leper-
metezett részeken. A málnának folyékony trágyaként 
kitűnő a bodzából, zsúrlóból és varádicsból erjesztett 
és hígított trágyalé. Először alkalmazzuk rügypatta-

nás után, majd amikor már letermett. Ezzel gondos-
kodhatunk a következő évi bőséges termésről. Bak-
tériumos betegségekre egyes gyomokat is a szolgá-
latunkba állíthatunk. 30 gramm gilisztaűző varádicsot 
egy liter vízben 3-4 napig áztatunk. Ezt két liter vízzel 
tovább hígítjuk, és permetszerként már használhat-
juk is. A diólevél-főzet kipermetezve elűzi a hangyá-
kat, levéltetveket a fáról és bizonyos gombabetegsé-
gek esetén is hatásosnak bizonyul.
 A bordóilé egy régi, de mégis hatékony gombaölő 
szer. Manapság már üzletekben is árulják félkész ál-
lapotban, de házilag is elkészíthető. Ahhoz, hogy 1%-
os oldatot készítsünk, oldjunk fel 100 g rézgálicot 5 li-
ter langyos vízben. Külön egy másik, nagyobb edény-
ben 5 liter vízben feloldunk 150 g oltott meszet, majd 
ezután, folyamatos kevergetés mellett hozzátöltjük 
az előzőleg elkészített rézgálicoldatot. Az eredmény
10 liter 1%-os töménységű bordóilé lesz, amit az el-
készítés napján el kell használni.
Elődeink kertet óvó módszereit még hosszan sorol-
hatnánk. Mivel növényeink érzékenysége fajonként, 
fajtánként változó, ezért mielőtt mindent leperme-
tezünk a fenti „csodaszerekkel”, előbb kisebb felüle-
ten végezzünk permetezési próbát. Így megismer-
hetjük a hatást: az éppen kezelt növény és az adott 
kártevő reakcióját is. Ha mindez várakozásainknak 
megfelel, csak akkor kezeljük a teljes állományt!

A biokertészkedés szellemisége
A kertjeinkben számtalan sokszor láthatatlan élő-
lény él egymással szoros kapcsolatban. Egyesek 
hasznosak, mások károsak a mi megítélésünk 
szerint. De egymásra többnyire szükségük van.
A parazita nem élhet meg tápláléka nélkül, amely 
a mi számunkra kártevő. Az alapos kártevőirtással 
nemcsak közvetlenül pusztítjuk őket, hiszen érzé-
kenyebbek a növényvédő szerekre, hanem mert 
elpusztítjuk táplálékukat, utódaik bölcsőjét és ele-
ségét. Egy gondos gazda sohasem feledkezik meg 
arról, hogy mi csupán ennek az élő rendszernek 
töredékét látjuk.
A fenn említettekből fakadóan a biogazdálkodás 
melletti döntés alapos megfontolást igényel: ez sok-
kal több egyszerű mezőgazdasági munkavégzésnél, 
valódi elhivatottságot követel. Feltételezi többek 
között a természetben előforduló, ható összefüggé-
sek ismeretét. Nem elegendő az egyes eljárásokat 
ismerete, tisztában kell lenni az ok okozat össze-
függésekkel, a hatásláncolatokkal. Aki csak divatból 
kezd neki a biokertészkedésnek, és a vegyszerek 
használatával egyik napról a másikra felhagy a mö-
göttes – a természetben lezajló folyamatokra vonat-
kozó – ismeretek nélkül, annak nagy valószínűség-
gel kudarcba fullad a tevékenysége. Kultúránként a 
kártevők egész sora fog elszaporodni és a kórokozók 
tömegesen jelennek meg.

Czékus Mihály
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Termesztett növényeink állománykezelése I. – Az alapok
Az állománykezelés célja kettős: egyrészt megóvni a táblát a betegségektől, kórokozóktól, rovarok-
tól, másrészt műtrágya-kijuttatás valamilyen tápelemhiány megelőzése végett. Általában. Ezért is 
van, hogy, amikor a termesztett növényeink állománykezeléséről beszélünk, általában csak a nö-
vényvédelemre gondolunk, a gyomirtásra, a rovarirtásra és gombaölőszeres kezelésekre. Ugyanak-
kor magában foglal minden olyan tevékenységet, ami a táblánkon lévő növényállomány kezelését 
jelenti. Adott esetben egy komplex mikrobiológiai készítménnyel történő felületkezelés is ide tartozik. 

A fontos bacilusok
Egy komplex mikrobiológiai készítmény a terület egé-
szét kezeli, azaz nemcsak a növénykultúrát, hanem 
a környezetet és a talajt is. Alkalmazható szántóföl-
di kultúráknál, gyümölcs- és zöldségkultúráknál, de 
díszkerteknél is.
A mikroorganizmusok szerepét tekintve a köztudat-
ban még ma is élnek téves felfogások. A bacilus név 
a legtöbb ember számára gyakorlatilag egyet jelent 
a betegség fogalmával. Ennek ellenére tény, hogy 
a nagyszámú mikroorganizmusok közül elenyésző 
azoknak a száma, amelyek megbetegedést okoz-
nának. A mikroorganizmusok igen fontos szerepet 
játszanak a földi élet szempontjából nélkülözhetet-
len anyagok körforgalmában, a természet anyagcse-
re-egyensúlyának fenntartásában. 
Az elemek körforgalmát a természetben biogeokémi-
ai ciklusoknak nevezzük. Az élő szervezetek normális 
fejlődésükhöz 30-40 elemet igényelnek. Az oxigén és 
hidrogén kivételével ezen elemek utánpótlása korlá-
tozott, ezért körforgalmuk elengedhetetlenül szüksé-
ges. A mineralizációnak nevezett folyamat – amely 
az anyagokat visszajuttatja a természet körforgalmá-
ba – egyaránt érinti a szén, a nitrogén, a foszfor, a 
kén és más elemek körforgalmának fenntartását is. 
A mikroorganizmusok jelentőségét méltatva ezért 
mondta PASTEUR 1854-ben, hogy nélkülük megszűn-
ne az élet a Földön. A mikroorganizmusok a bioszfé-
rában szinte leírhatatlanul nagy faj- és egyedszám-
ban fordulnak elő. Bolygónkon alig van olyan hely, 
felület vagy tárgy, ahol nem találhatóak meg. Jelen 
vannak a légtérben, a talajban, édes és sós vizekben 
egyaránt. Elsődleges előfordulásuk és szaporodásuk 
a növekedési feltételekhez kötődik, amelyek közül 
legfontosabb a nedvesség, a hőmérséklet és az élő 
vagy elhalt szervesanyag. Széles körű elterjedésüket 
magas fokú alkalmazkodóképességüknek tudható be.

A mikroorganizmusok közvetlen/közvetett 
szerepe a növények tápanyagellátásában
A gyökerek és a talaj mikroorganizmusai között 
sajátos kölcsönhatás van. A gyökerek által, a ri-

zoszférába kiválasztott szerves anyagok nem csu-
pán forrást jelentenek az ott élő mikroorganizmusok 
számára, hanem sajátos jeleknek is tekinthetők. A 
mikroorganizmusok számos csoportja, ide sorolva 
az Arthrobacter, a Bacillus, Enterobacter, Serratia 
és Pseudomonas fajokat, közvetlenül hatnak pl.: a 
szója növekedésére. Tevékenységük pozitív azért is, 
mert számos kedvező hatású szerves anyagot, több-
nyire szerves anionokat, növekedés-szabályozókat 
és antibiotikumokat termelnek.

A mikroorganizmusok elősegítik a növények táp-
anyagfelvételét is. Ez két alapvető hatásra vezethető 
vissza: egyrészt fokozzák a tápanyagok feltáródását, 
mobilitását, a légkörből nitrogént fixálnak, másrészt 
közvetlenül növelik a tápanyagfelvételt. Korai kutatá-
sok eredményeként tisztázódott, hogy elősegítették 
a foszfor felvehetőségét, a szerves foszfátok minera-
lizációját fokozták, az oldhatatlan foszfátot oldhatóvá 
alakították. A búzát kezelve azt tapasztalták, hogy 
megnőtt a gyökérszőrök felülete, ami a tápanyagok 
fokozott felvételéhez vezetett és a gyökér csúcs mö-
götti része intenzívebben fejlődött.
A mikroorganizmusok jelentős része növényi növe-
kedésszabályozókat termel, mint amilyen az auxin, a 
gibberellin és a citokinin. A mikroorganizmusok által 
termelt legjelentősebb hormonhatású anyagok a gib-
berellinek. Magyarországon nagy múltja van e hor-
monszerű anyag gyártásának. Több mint 50 féleség 
ismert. A növénytermesztésben növekedésserkentő-
ként alkalmazzák. 
Másik növekedési hormon, amit a növénytermesztés 
során eredményesen alkalmaznak, a fuzikokcin, ami 
egy auxinhatásokat mutató vegyület, amelyet a szin-
tén gomba termel. Mindamellett, hogy ez a vegyület 
egy csírázást elősegítő anyag, még egy jelentős ha-
tással bír, ez pedig a csíranövények stressz-ellenál-
lóságának növelése. Kimondottan a kedvezőtlen kö-
rülmények és viszonyok között termesztett növények 
kezelésére használják.
Szántóföldön nevelt kukoricánál többszörös cito-
kinin-, auxin- és abszcizinsav-koncentrációt mértek 
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a rizoszférában, mint attól távolabb. A mért koncent-
rációk elégségesek voltak a morfológiai változások 
kiváltásához A mikroorganizmusok hormontermelé-
se megemelkedik az úgynevezett hormon-prekurzo-
rok adagolásával, amelyek többek között a maga-
sabb rendű növények természetes gyökérváladékai. 
A kedvező hatás egyik módja, hogy a mikroorganiz-
musok által termelt növényi hormonok fokozzák a 
növény anyagcseréjét, növekedését, ezáltal a bioló-
giai produkciót is. 
Ilyen hatás érhető el akkor is, ha a növényeink felüle-
tét kezeljük. A mezőgazdaságban újabban teret nye-
rő környezetkímélő rendszerek az ökológiát az öko-
nómiával igyekeznek összeegyeztetni. A legfontosabb 
környezetkímélő termesztési irányzatok az integrált 
termesztés vagy a biotermesztés, melyek fontos el-
me a biológiai növényvédelem. A növényvédelem cél-
ja mindenkor az etiológia keretein belül megismert 
endogén és exogén kórkiváltó tényezőkkel szembeni 
prevenció vagy a már beteg növényeknél a terápia.

A biolgiai védekezés
A betegségek elleni védekezés elvi lehetőségeit ösz-
szefoglalhatjuk úgy is, hogy a kórokozókat távol tart-
juk, semlegesítjük, vagy elpusztítjuk. 
A biológiai védekezésnek a mai napig többféle értel-
mezése van: a klasszikus értelmezés alatt azt ért-
jük, hogy egy károsítót – amely lehet rovar, gomba 
vagy gyom – egy másik élő szervezet segítségével 
elpusztítjuk. Kétféle definíciót is adott a biológiai vé-
dekezés fogalmára: az egyik szerint „károsítók irtása 
természetes ellenségekkel”, a másik „élőlények alkal-
mazása a károsítók gyérítésére, irtására”. A biológiai 
védekezésnek sokrétű előnyei mellett, mint a mód-
szer „természetes” volta, pozitív környezetvédelmi és 
természetvédelmi megítélése, hátrányai is vannak.
Nem minden esetben megbízható, kisebb a hatékony-
sága, rövid a szavatossága, csak bizonyos fejlődési 
fázisban hatnak, környezeti hatásoknak jobban kitet-
tek, kémiai anyagokkal való kompatibilitás nehezíti az 
integrált védekezés alkalmazását, nem fejlett az ipari 
háttere, és sokszor e készítményeknek magasabb az 
ára, mint a hagyományos kemikáliáknak. Ez volt ed-
dig! Viszont a 21 században a mezőgazdaság is fej-
lődik és ma már fejlett az ipari háttér és egyáltalán 
nem jellemző, hogy egy ilyen készítmény vagy keze-
lés drágább lenne, mint a hagyományos módszerek. 
Ezeknek a készítményeknek az agrotechnikailag in-
tegrálható rendszeres alkalmazása időszerű és szük-
séges, mind a környezeti mind a gazdasági érdekek 
figyelembevételével.
Ebbe az irányba tett fontos lépés a növényvédelem-
ben hatékonyan használható mikroorganizmusok 

kutatása és alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a 
mezőgazdaságban felhasznált kemikáliák mennyisé-
gének csökkentését. A mezőgazdasági termésered-
mények fokozása érdekében évente sokmillió tonna 
– talán túl sok – rovarirtó szert, gombaölő szert ill. 
fonálféreg elleni szert szórnak ki a természetbe, ve-
szélyeztetve annak ökológiai egyensúlyát és végső 
soron az ember egészségét. 

Új lehetőséget kínálnak azok a biopeszticid készít-
mények, amelyek olyan, az ember egészségét nem 
veszélyeztető mikrobákat tartalmaznak, melyek bi-
zonyos szelektivitással képesek a kártevőket hatéko-
nyan elpusztítani, életterüket ellehetetleníteni. Ked-
vező jelenségként értékelhető, hogy az elmúlt 15 év 
alatt világszerte több mint 80 ilyen biopreparátum 
került forgalomba.
A napjainkban újra növekvő tendenciát mutató oltó-
anyaggyártás és -forgalmazás mind az alapkutatás, 
mind pedig az alkalmazott kutatás számára új kihí-
vást jelentenek. Korábban az ún. univerzális szemlé-
letmód az oltóanyagtörzsek szelekciója során figyel-
men kívül hagyta a különböző talajtípusok és eltérő 
környezeti körülmények oltóanyagtörzsekre gyako-
rolt hatását. 

Az emberi tevékenység és a klimatikus változások 
következtében azonban a talajkörülmények emberi 
léptékkel mérve is rövid időn belül drasztikus változá-
sokon mehetnek keresztül (savanyodás, szikesedés, 
vegyszermaradványok és nehézfémek felhalmozódá-
sa stb.), mely változások a talajmikrobiótára is köz-
vetlen hatást gyakorolnak. 
Ezekre a hatásokra a különböző típusú talajok el-
térően reagálnak, ezért egy általános összetételű 
oltóanyag hatékonysága széles tartományban inga-
dozhat. E probléma megoldására egyre inkább ter-
jed az ún. területorientált szemléletmód, mely sze-
rint az oltóanyagok fejlesztésénél figyelembe kell 
venni a célterület talajökológiai körülményeit vagy 
a spektrum szélesítését a lehető legtöbb egy-
mástól különböző törzs válogatásával, ame-
lyek hatása igen széles talajféleségi határok 
között kedvező.

Röviden összefoglalva így kell elképzelni a mikrobio-
lógiai állománykezelést, ezek jelentik az alapokat. 
Minden növénykultúra más és más. Épp ezért a kö-
vetkezőkben majd azt fogjuk részletezni, mire van 
szüksége egy szántóföldi növénykultúrának, a gyü-
mölcsöknek, a zöldségeknek, vagy a parkoknak.

Magyar Nikolett
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Az Argo Tractors csoporthoz tartozó Mc-
Cormick traktorgyártó a párizsi SIMA 
2017 kiállításon mutatta be a tovább-
fejlesztett és „felülről” kiegészített X7.6 
traktorsorozatot. Az új traktorsorozat 
már öt (X7.650; X7.660; X7.670; X7.680 
és X7.690 típusú) modellt tartalmaz, 
amelyek 110-166 kW/150-226 LE telje-
sítmények között kínálnak választási le-
hetőségeket felhasználóiknak.

A sorozat valamennyi modellje a szigorú 
környezetvédelmi – EU Stage IV/Tier 4 fi-
nal –, káros emisszió-kibocsátási besoro-
lású, FPT gyártmányú, BetaPower típusú 
dízelmotorral van ellátva. A 6-hengeres, 
6,7 liter lökettérfogatú, 24 szelepes, kö-
zös nyomócsöves befecskendezésű, SCR 
kipufogógáz-utóégető technológiai rend-
szerű motorok üzemanyag-takarékos üze-
meltetést biztosítanak. Az új X7.6 sorozat 
traktorai (195 LE teljesítményig) a német 
ZF gyártmányú VT-Drive fokozatmentes 
sebesség-váltóművel rendelkeznek, illet-
ve a nagyobb teljesítménykategóriában a 
PS-Drive váltóművel vannak ellátva.

Az új, teljesen áttervezett PS-Drive vál-
tómű 5 elektrohidraulikusan aktiválható, 
robotizáltan kapcsolható tartományt és 
tartományonként 6 terhelés alatt kap-
csolható powershift fokozatot tartalmaz. 
A szállítási munkákhoz történő sebesség 
megválasztást az intelligens APS (Auto-
PowerShift) rendszer segíti elő, amely 
automatikusan választja ki a szállítás-
hoz legmegfelelőbb sebesség fokozatot. 
Az erőgépek hátsó, elektrohidrauliku-
san vezérelt (Kat. III.) függesztő szer-

Express KR: vetőmag és  
starterműtrágya osztott tartályban
HORSCH első olyan hárompont-függesztésű pneumatikus ve-
tőaggregátja, amely saját aktív talajművelő eszközzel – a Kredo 
rotációs boronával – dolgozik, most már lehetővé teszi a ve-
téssel együtt történő műtrágya-kijuttatást is. Az Express KR 
nyomás alatt levő tartályának kapacitása 2.000 liter. Ez fele- 
fele arányban megosztható a vetőmag és a műtrágya között. 
Az egymenetes magágykészítés, vetés és starter műtrágyázás 
innovatív gépe 3 m, 3,5 m és 4 m munkaszélességgel kapható. 
A traktortól elvárt motorteljesítmény legalább 150 LE.

A függőleges tengelyű forgóboronákkal intenzív magágykészí-
tés érhető el nehéz körülmények között. A Kredo 10 rotorja 
bizonyítottan elég, ennél több köves talajon már működési za-
varokhoz vezethet. A gyorsan cserélhető boronafogak fogásra 
vagy húzásra állíthatók át. A rotációs borona munkamélysége 
kívülről finom lépcsőkben beállítható, és a beállítás jól elle-
nőrizhető. A talajlezáró, rögtörő-tömörítő hengerek kétfélék le-
hetnek. A nagyobb, 640 mm átmérőjű fogazott-taréjos henger 
univerzálisan használható nagy hordképességű laza talajon is, 
ami kedvezően hat a vonóerő igényre és a hajtóanyag-felhasz-
nálásra. Az 500 mm átmérőjű, trapézprofilú henger sávosan, a 
vetőcsoroszlya előtt tömöríti vissza a talajt. Segítségével töké-
letes vetőbarázda képezhető nehéz körülmények között, kötött 
talajokon is. 

Az Express KR váza olyan kialakítású, hogy a forgóborona 
munkamélysége semmiképpen nem befolyásolhatja a vetési 
mélységet. A TurboDisc 2 vetőcsoroszlyák pontosan követik a 
talajt, egyenletes vetési mélységet biztosítanak. A vetőelemek 
hidraulikus munkahengereit az ISOBUS-kompatibilis HORSCH- 
terminál vezérli. Négy csillapító gumiblokkja garantálja azt, 
hogy a csoroszlya terhelése ne legyen nagyobb 120 kg-nál. 
A csoroszlyák hidraulikusan teljesen kiemelhetők. Ekkor a Kre-
do forgóborona önállóan használható, vagy – ha az célszerűbb 
– négy rögzítési pont megoldásával le is kapcsolható a vető-
egységről. 

Új McCormick
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Mit tud a 2. generációs KUHN OCEANIS 2 permetezőgép?
A nyugat-franciaországi Chéméré-ben gyártják az OCEANIS 
2 sorozat legújabb vontatott szántóföldi permetezőgépeit. 
Az 5000-5600-6900-7700 literes tartálytérfogat és a gép sa-
ját, 550 literes tisztavíztartálya maximális termelékenységet 
tesz lehetővé. A most először használt Easyflow bemosó zsi-
lip használatával kizárható az, hogy a növényvédő szerekkel 
közvetlen érintkezésbe kerüljön a gépkezelő. 

A permetlérendszer tisztításakor a Rinsassist az éppen öblí-
tett szakaszokat és az tisztítás előrehaladását az ISOBUS-ter-
minálon is megjeleníti. A Stopmix automatikus keverőrend-
szer habképződéskor automatikusan várakozási helyzetbe 
kapcsol, és a tartály teljes leürülésekor is csökkenti a marad-
ványmennyiséget. Az alumíniumból készült 24-48 m széles-
ségű EQUILIBRA szórókeret központi csap körül ingázó, mér-
legszerű felfüggesztésével nagyon jól követi a talajszintet. 
A Boom Assist Total Pro rendszer három ultrahangos érzé-
kelője a szórókeretet teljesen automatikusan a beállított ma-
gasságban tartja. A 48 méteres keret kivételével mindegyik 
keretváltozat kompakt módon hajtható be. Rugózott a vonó-
rúdja, a tengelye, a szórókeretet tartó parallelogramma és 
maga a szórókeret is: a négyszeres csillapítás nemcsak mun-
ka közben garantál nagyobb sebességet, hanem közúti köz-
lekedéskor is. A 18.4 x 42 méretű gumiabroncsokon futó gép 
saját tömege a kiviteltől függően 3500-5000 kg között van.

A háromféle – MANUSET, DILUSET+ vagy e-SET – kezelő-
központ a permetezőgép jó beállítását és üzem közbeni ké-
nyelmes kezelését teszi lehetővé. Termőhely specifikus, pre-
cíziós kijuttatáshoz többféle különleges felszereléssel látható 
el CAN-BUS vagy ISOBUS-alapú szabályzással (automati-
kus szakaszolás vagy a fúvókák egyenként be/ki kapcsolása 
GPS-orientációval). Itt jelent meg először a KUHN négyszeres 
fúvókatartója, a Multispray. A vezetőfülkéből választható ki 
az, hogy éppen melyik fúvóka működjön: egyszerre akár két 
fúvóka is üzemben tartható!

 
Szerkesztőség

kezete 9300 kg teheremelő képességű.  
A (6 vagy 21 bordás) szintén elektro-
hidraulikus vezérlésű teljesítmény leadó 
tengelyről 540; 540E; 1000 és 1000E 
min-1 fordulatszámok vetetők le. Az új 
kialakítású zártközpontú hidraulika rend-
szer 123 liter/min folyadékszállítási tel-
jesítményű, ami kiváló hatékonyságot 
és maximális megbízhatóságot biztosít 
felhasználójának. A kormányhidraulika 
szállítási teljesítménye 44 liter/min. Az 
X7.6 sorozat erőgépei kívánságra (3500 
kg emelőképességű) mellső függesztő 
szerkezettel is elláthatók.

Az eddigieknél komfortosabb „Premiere-
Cab” vezetőfülke a légrugós üléssel, az 
elektromosan vezérelt, aktív fülkerugó-
zással, és az ergonomikus környezetben 
logikusan elhelyezett kezelőszervek a 
legmagasabb szintű kényelmet, a mun-
kagépekre történő jó ráláthatóságot, 
alacsony zajszintet biztosítnak a gép-
kezelőnek. A traktorok a kartámaszba 
épített 12” képátlójú, ISOBUS-kompati-
bilis színes DSM (Data Screen Manager) 
érintőképernyőről vezérelhetők, és a 
most frissített szoftverrel sokféle műve-
leti funkció irányítható.

Összefoglalva: a modern, sportos mo-
torháztető, stílusos vezetőfülke kiala-
kítás, „agresszív” megjelenés, a már 
bizonyított BetaPower motorok és az új 
erőátviteli rendszerek választási lehe-
tőségei jogosítják fel az új McCormick 
X7.6 sorozat erőgépeit a versenyképe-
sebb agrárgazdasági kihívásokhoz való 
megfelelőségeknek.

X7.6 sorozat



ACROS 595 CLASSIC 
gabonakombájn 

Árszenzáció: 39 400 OOO Ft+áfa-tól 

Gumihevederes futómű 

4WD összkerékhajtás 

Motorteljesítmény: 325 LE 
Magtartály: 9000 liter 

Fedélzeti komputer: Adviser 111 
Vágóasztal : 6m kalászemelővel + vágóasztalkocsi 
Kukorica átépítő kit. 

=\Vj=VERSATILE További típus ajánlatok! 
facebook.com/versatile.hu Vector 425 228 LE, 6000 lit magtartály Acros 595 plus 355 LE, 9000 lit magtartály 

www.versatile.hu RSM 161 380 LE, 10500 lit magtartály Torum 765 520 LE, 12000 lit magtartály 



Az akció 2017. március 20-tól 2017. június 30-ig érvényes! 

Érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken : 
E-mail : info@vektor-mezogep.hu 

Tel.: +36 70 375 4819 
+36 70 375 4833 

TECHNOLOGY 

VEKTOR 
facebook.com/vektormezogep 

www.vektor-mezogep.hu 
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BEDNAR SwifterDisc – a rövidtárcsák új dimenziója!
A homogén növényállomány létrehozásának egyik legfontosabb termesztéstechnológiai művelete az elővete-
mény szármaradványainak tökéletes bedolgozása. Ennek a kulcsfontosságú szántóföldi munkaműveletnek az 
elvégzésére fejlesztette ki a BEDNAR munkagépgyártó a SwifterDisc XO_F rövidtárcsa-családot, amely immár 
hatalmas népszerűségnek és elismerésnek örvend a magyar gazdálkodók körében.

Az agrotechnikai határidők betartásának alapfeltétele 
a gyors tarlóhántás, amely egyben a tarlómaradvá-
nyok minőségi aprítását és bedolgozását is biztosít-
ja. Az integrált futóműnek köszönhetően a Swifter-
Disc XO_F használatakor biztosított a gyors és sta-
bil munkavégzés. Az osztott hátsó henger elvégzi a 
rögök aprítását és a talajfelszín megfelelő lezárását. 
A gyors tarlóhántás a kipergett szemek és a gyo-
mok betakarítást követő, irányított kicsíráztatásának 
is az alapja. A SwifterDisc XO_F rövidtárcsával akár 
12 cm-es mélységig is végezhető a tarlóhántás. A fé-
lig függeszett XO_F széria gépei 4-7,5 m-es fogásszé-
lességben kaphatók. A nagyobb területteljesítményű, 
vontatott SwifterDisc XE család 8-12 m-es kivetelben 
érhető el.

A SwifterDisc XO_F fő alkalmazási területei:
- tarlómaradványok aprítása és bedolgozása,
- szántáselmunkálás,
- magágy-előkészítés,
- sekély alapművelés,
- köztes növények és fűfélék vetése (greening).

Stabilitás és sokoldalú felhasználás
A piacon kapható rövidtárcsák legnagyobb hiányos-
sága a 12 km/órát meghaladó munkatempónál je-
lentkező „ugrálás” és oldalirányú „csúszkálás”. Ezt 
kiküszöbölendő helyezkedik el a futómű a Swifter-
Disc XO_F-nél a hátsó hengerek előtt, ezzel megte-
remtve a tökéletes súlyeloszlást. Ez a szerkezeti ki-
alakítás fürgébb táblavégi fordulást is lehetővé tesz. 
A nagyobb munkavégzési sebességnek természete-
sen nemcsak a napi területteljesítmények növekedé-
sében van szerepe, hanem az elvégzett munka minő-
ségére is pozitív hatással van.
A SwifterDisc XO_F rövidtárcsa egyedülálló stabil 
munkavégzése és tárcsalapjainak precíz talajba ha-
tolása garantálja a minőségi magágyelőkészítést is. 
A mellső hidraulikus Crushbar simító elvégzi a fel-

szín egyengetését és a hantok porhanyósítását, az 
520 mm átmérőjű tárcsalapokkal pedig akár 3 cm 
sekély talajművelés is lehetséges. Robusztus szer-
kezetének és nagy súlyának köszönhetően a Swif-
terDisc XO_F elvégzi a szántás után keletkezett, kő-
keménnyé száradt szalonnás hantok elmunkálását. 
A gép univerzalitását mi sem bizonyítja jobban, mint 
a hatalmas hengerfelhozatal, amely lehetővé teszi a 
megfelelő henger kiválasztását a kívánt művelet elveg-
zéséhez. A gépre felszerelhető továbbá a BEDNAR Al-
fa-Drill elnevezésű vetőegység, amelynek fő előnye az 
aprómagvak közvetlenül a betakarítás utáni kijuttatása.  

Egyedülálló A-tárcsák
A SwifterDisc XO_F további előnyei közé tartozik az 
agresszív A-tárcsák alkalmazásának lehetősége. 
A hagyományos csipkés tárcsákkal szemben jóval 
agresszívebb vágó- és keverőhatást biztosítanak. 
A speciális élkialakításnak köszönhetően rendkí-
vül hatékonyan aprítják a növényi maradványokat. 
A profilozott forma ezen kívül nagyobb mennyiségű 
föld felvételét teszi lehetővé, ezáltal biztosítva a mulcs 
és a föld együttes bedolgozását a kívánt mélységbe.

www.bednar-machinery.com/hu/

A futómű elhelyezkedésének köszönhetően a gép 
15 km/órás munkatempó mellett is megőrzi stabilitását.

Az 520 mm átmérőjű A-tárcsák egyedülálló hatékony-
sággal dolgozzák be a szármaradványokat

A SwifterDisc szántáselmunkálásra és magágykészítés-
re is tökéletesen alkalmas



BEDNAR értékesítési vezető 
Szabó Attila 
+420 702 210 944 
attila.szabo@bednarfmt.com 

Válogasson az Agro-Békés Kft. kedvezményes 

készleten lévő új gépeiből! 

- Gyors és költséghatékony tarlóhántás 

- Az 520 mm-es agresszív tárcsalapok intenzív keverőhatást 
biztosítanak 

- Az integrált futómű és az osztott henger stabil munkavég
zést tesz lehetővé 

- A V-gyűrűs henger bármilyen körülmények között kiváló 
munkát végez 

- A nagy átömlési keresztmetszet biztosítja az eltömődés
mentes munkát 

- Hosszú élettartamú, karbantartásmentes csapágyazás 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ 
AGRO-BÉKÉS KFT. 
ELÉRHETŐSÉG: 

Pribelszki Péter 
+36-30-2789-702 

ppeter@agrobekes.hu 

ügyvezető, Bednar termékspecialista 

www.bednar-machinery.com 11 e .. lil 
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Töltse le 
mobilapplikációnkat! 

Szívvel, lélekkel 

~AXIÁL 



INTELLIGENS TECHNIKA 

NÉMET MINŐSÉG 
GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉS 
KÉNYELEM, SOKOLDALÚSÁG 
AXIÁL ALKATRÉSZ- ÉS SZERVIZHÁTIÉR 
ÉPPEN ÚGY, AHOGYAN AZT ÖN SZERETNÉ! 

• Fokozatmentes Vario váltó 
• Rugózott kabin és mellső híd, pneumatikus ülés 
• Michelin abroncsok 
• Külön hidraulika- és váltóolajtartály 
• Felsúlyozva 
• 1+2 körös pótkocsifék, automata vonófej és alsó húzó 
·Klíma 

A tájékoztatás nem teljeskörű . Az akció részleteiről az AXÁL K~ 
területi képviselői szívesen adnak önnek is felvi lágosítást. 

AXIÁL Cégcsoport 
Gépek 1 Alkatrészek 1 Szerviz 1 Pénzügyi szolgáltatások 1 Gépbérlet 

www.axial.hu 79/525-400 

Aki vezet, Fendtet vezet! 

KIVÁLÓAN FELSZERELT ÚJ FENDT TRAKTOROK: 

~ 100 LE 
1 +2 év kiterjesztett gyári garancia: +1515 € 

~ 160 LE /6 hengeres/ 
1+2 év kiterjesztett gyári garancia: + 2520 € 

~ 270 LE felett 
2 cm pontos robotkormányzással 

~Továbbá: 

nettó 61.700 € -tol 
bruttó 78.359 € -tál 

nettó 118.600 €-tol 
bruttó 150.622 € -tál 

AJÁNDÉK! 

rendszámos, kevés üzemórás traktorok egyedi kedvezményes áron 

.~ 

0 

~AXIÁL 
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A mezőgazdasági gépek zavartalan üzeméhez és megfelelő élettartalmának eléréséhez az egymá-
son elmozduló gépalkatrészeknél kenést kell biztosítani. A kenés megvalósításához kenőanyag-
ra és kenőberendezésre van szükség. A mobil mezőgazdasági gépek kenés szempontjából egyik 
legigényesebb része a mechanikai energiát szolgáltató, belsőégésű motor. A motor kenőanyaga 
a motorolaj, amely minősítésének rendszerét és a dobozon található jelölések értelmezését a fel-
használónak ismernie kell.

A gépjárművek forgalmazása kezdetén az autógyártók 
járműveikhez saját gyártású kenőolaj használatát ír-
ták elő. A kenőanyaggyártók kialakulásával viszont az 
egyre több fajta kenőolajtermékből kezdtek választa-
ni a felhasználók. Elsősorban az elégtelen motorkenés 
elkerülése érdekében az 1920-as évek végén Ameri-
kában igény jelentkezett a kenőolajok minősítésére, 
osztályozására. A motorolaj minősítésének rendszerét 
ismernie kell a felhasználónak is. A kenőolaj-kiszerelé-
sen, a dobozon található jelölések értelmezése alapján 
döntheti el az üzemeltető, hogy a piacon kapható szí-
nes termékválasztékból melyik terméket vegye meg, 
használja fel. A kiszerelésen a motorolajra vonatkozó 
viszkozitás és a teljesítményszint jelöléseit fel kell tün-
tetni. A felhasználó, ha a motorgyártó által elfogadott 
viszkozitású és teljesítményszintű motorolajat használ-
ja, akkor a motor kenőanyaga megfelelő lesz.

A gépjárművek, a mezőgazdasági erőgépek kenőolajait 
kétféle szempont alapján szokás osztályba sorolni:
 - a folyási (reológiai) tulajdonságokat az ún. viszko-
zitás szerinti osztályozásokkal definiálják,
 - a kopás-, a lerakódás-, a korróziógátló, stb. ha-
tások bonyolult összefüggéseinek minősítésére az ún. 
teljesítményszint szerinti osztályozás szolgál.
A gépjárművek és a mezőgazdasági erőgépek motor-
jai egyre magasabb követelményeket támasztanak az 
alkalmazott kenőolajokkal szemben. Az elvárásokat 
teljesítő motorolajok minőségének változásait, a minő-
ségi osztályozásuk folyamatos fejlesztése is elősegíti. 

Motorolajok osztályba sorolása  
A gépjárművekben és a mezőgazdaságban üzemelte-
tett belsőégésű motorok típusválasztéka és ezekhez 
szükséges motorolaj-választék sokszínűséget mutat.
A feladatok teljesítéséhez a motorok kenőolajának 
megfelelő viszkozitással, jó kenőképességgel, súrló-
dás- és kopás csökkentéssel, jó tisztító hatással, kor-
róziógátlással, lassú öregedéssel, tűrőképességgel a 
mechanikai igénybevétellel szemben, összeférhetőség-
gel a tömítőanyagokkal, habzásgátló hatással (gyors 
levegő-eltávozással) stb. kell rendelkeznie. A motorolaj 
tulajdonságát a belsőégésű motor felépítéséhez, kivi-
telezéséhez, kenési rendszeréhez is illesztik. Ezért van 
benzinüzemű és dízelüzemű, kétütemű és négyütemű 
motorhoz használható motorolaj. A továbbiakban a 
kétütemű benzinüzemű motorokhoz alkalmazott kenő-
olajokkal nem foglalkozunk.

Motorolajok viszkozitás
szerinti osztályozása
Az Amerikai Autómérnökök Egyesülete, az SAE 
(Society of Automative Engineers) 1926-ban dolgozta 
ki először a motorolajok viszkozitási csoportjait, me-

SAE
viszkozitási 

fokozat
jelölése

Kinematikai
viszkozitás
100 oC-on,

legfeljebb mm2/s

Nagy nyírású 
viszkozitás, 
150 oC-on,

legalább mPas

CCS viszkozitás
 az adott

hőmérsékleten
legfeljebb mPas

0W 3,8 − 6200/ -35 oC
5W 3,8 − 6600/ -30 oC
10W 4,1 − 7000/ -25 oC
15W 5,6 − 7000/ -20 oC
20W 5,6 − 9500/ -15 oC
25W 9,3 − 13000/-10 oC

   8**** 4,0−6,1 1,7 −
 12**** 5,0−7,1 2,0 −
 16    *** 6,1−8,2 2,3 −

20 6,9−9,3 2,6 −
30 9,3−12,5 2,9 −
40 12,5−16,3 2,9*vagy3,7** −
50 16,3−21,9 3,7 −
60 21,9−26,1 3,7 −

1. táblázat Motorolajok viszkozitási fokozata SAE J300
(2015. évi) szerint

* SAE  0W−40; 5W−40; 10W−40 fokozatok esetén.
** SAE  15W−40; 20W−40; 25W−40;  40  fokozatok esetén.
*** Az új SAE 16 fokozat 2013. április 1.-én lépett érvénybe.
**** A legújabb SAE 8 és SAE 12 fokozat 2015. jan. 20.-án
lépett érvénybe.

Mezőgazdasági gépek kenőanyagai
1. rész: amit a motorolajokról tudni kell és érdemes
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Gondoljon zöldtakarmányára!
Aki a mezőgazdaságban dolgozik, annak nem kell bi-
zonygatnunk, hogy a Vicon és a Kverneland gépei 
bizonyítottak a gazdák körében. Egyedülálló, de mégis 
egyszerű és letisztult technikai megoldásaikkal kivív-
ták, hogy a világ élvonalába kerüljenek. Kaszáláshoz 
a tárcsás Extra sorozat áll a gazdák rendelkezésére. 
Rendkezelésre és -képzésre a Fanex és Andex sorozat 
magas műszaki színvonalú gépeit ajánlom a vásárlók 
figyelmébe. Az Extra 700-as kaszasorozat az egye-
dülálló QuattroLink felfüggesztésének köszönhetően 
kiválóan követi a talajt. A traktor hátulján, a hordo-
zókar fixen áll, a kaszatest pedig 4 karon lebeg a talaj 

felett. A Fanex 683-as és 904-es rendterítő 2016 év-
végétől elérhető teljesen gondozásmentes hajtómű-
vekkel. A kardántengely zsírozásán kívül nincs más 
teendőnk. A szálastakarmány egyik, ha nem a 
legfontosabb munkafázisa a bálázás. Nem mind-
egy, hogy milyen géppel végezzük. A Vicon fix és vál-
tozókamrás bálázói az évek során bizonyították, hogy 
magas szinten oldják meg ezt a feladatot. Elsősorban 
a kis- és közepes gazdaságok igényeit próbáljuk kie-
légíteni, de a nagyobb gazdaságok igényeire szabott 
gépekkel is rendelkezünk. A kiváló alkatrészellátással 
és jól képzett, tapasztalt szerviz-szerelőinkkel mindig 
arra törekszünk, hogy az általunk forgalmazott gépek 
mindig kielégítsék a felhasználók elvárásait.

www.agrospic.hu
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lyet világszerte ma is alkalmaz-
nak a közlekedési motorolajok-
ra. Az előírásokat többször felül-
vizsgálták, átdolgozták, jelenleg 
érvényben levő előírásokat az 
1. táblázat tartalmazza. 
Ha a motorolaj egyetlen viszko-
zitási osztály előírásait teljesíti, 
pl. SAE 20 W, vagy SAE 40 jelű 
sor értékét, akkor egyfokozatú 
(monograde vagy singlegrade) 
motorolajról beszélünk. Ha a mo-
torolaj viszkozitása két sor érté-
keit teljesíti, pl. alacsony hőmér-
sékleten (hidegen) mért értéke a 10 W sor értékével 
egyezik, magas hőmérsékleten (melegen) mért értéke 
a 40 jelű sorral azonos, akkor többfokozatú (multig-
rade) az olaj és jelölése  SAE 10 W-40.
Az SAE 40SAE 60 jelzésű egyfokozatú (monograde) 
olajok szűk hőmérséklethatárok között alkalmazha-
tók, ami Európában gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
pl. télen SAE 40 és nyáron SAE 60 viszkozitású ola-
jat kell használni a mezőgazdasági erőgép motorjába. 
A többfokozatú (multigrade) pl. SAE 10W-40; vagy SAE 
15W-50 jelzésű olajok alkalmazhatósági hőmérséklet 
intervalluma kiszélesedik, nem kell évszakonként ola-
jat cserélni. Az utóbbi időben az SAE 5W-40, sőt az SAE 
0W-30 viszkozitási osztályjelzésű olajok is forgalom-
ban vannak, de ezek nem az alkalmazhatósági hőmér-
séklethatár kiszélesítése miatt kerültek kifejlesztésre 
és alkalmazásra, hanem a hajtóanyag-felhasználás 
mérséklése céljából. Ezekkel az ún. energiatakarékos 
(energy conserving) motorolajokkal a „hidegoldali” ki-
sebb viszkozitás miatt hajtóanyagot takaríthat meg az 
üzemeltető elsősorban őszi, téli időszakban.
A közelmúltban három új viszkozitási osztálybesorolás 
lépett életbe az SAE 8, SAE12 és az SAE16. Várhatóan 
az SAE xW−20 multigrade besorolású termékek fognak 
SAE xW−8, SAE xW−12 és SAE xW−16, viszkozitási mi-
nőségben megjelenni.
A Ford és a Honda alkalmazza elsőként az SAE 0W−16-
os terméket a downsizing és az alacsony hajtóanyag- 
fogyasztás jegyében épített személygépkocsi-moto-
roknál, de az alacsony viszkozitású motorolajok iránti 
igény a mezőgazdasági gépeknél is jelentkezik.
 
Motorolajok API 
teljesítményszint szerinti osztályozása
A teljesítmény szint szerinti osztályozások fékpadi 
motorvizsgálati módszereken alapulnak, amelyeket 
egyéb vizsgálatok is kiegészítenek. A leggyakrabban 
vizs gált paraméterek közé tartoznak a kopás érté-
kek, a motortisztaság, a detergens-diszpergens tu-

lajdonság, hidegindító képesség. 
A motorolajok teljesítmény szint 
szerinti osztályozására először az 
Amerikai Petróleum Intézet, API 
(American Petróleum Institute) 
rendszere terjedt el nemzetközi-
leg. Ebben a rendszerben megkü-
lönböztetünk „API S” és „API C” 
osztályokat:
- az „S” osztályba tartoznak a Ot-
to-motorok kenőolajai (2. táblázat), 
- a „C” osztályba tartoznak a dí-
zel-motorok kenőolajai (3. táb- 
lázat).

Jelentős változások a „C” osztály előírásaiban történ-
tek, amelyek a mezőgazdasági gépeknél alkalmazásra 
kerülő motorolajok termék választékát is érinteni fogja.
API CK-4 teljesítményszintű motorolajat a 2017-
ben tervezett és a korábbi gyártású nagyterhelésű 
négyütemű dízelmotorokhoz alkalmazható a gyártó 
elfogadása alapján. Az olaj a korábbi CJ-4, CI-4 CI-4 
PLUS, CI-4, és CH-4 kategóriába tartozókkal összefér-
hető. Jobb kopás- és oxidáció elleni védelemre képes, 
mint a CJ-4 olajok. A nyírási stabilitása magasabb, a 
minimális HTHS (magas hőmérséklet és magas nyírás 
melletti) viszkozitása 3,5 cp értékű. A CK-4 osztály-
ba tartozó motorolajtermékek tipikusan SAE 15W-40, 
10W-40 és 10W-30 (vagy akár alacsonyabb) viszko-
zitással készülhetnek, és felhasználhatók közúti jár-
művek, ipari és mezőgazdasági gépek motorjaihoz 
alacsony 15 ppm kéntartalmú hajtóanyag alkalmazása 
mellett.
API FK-4 teljesítményszintű motorolaj alkalmaz-
ható a 2017-ben új tervezési elvek alapján készülő mo-
torokhoz, illetve a 2016 előtt gyártott nagyterhelésű 

2. táblázat API motorolaj-osztályozási rendszere
„S” jelű olajok, a négyütemű Otto-, benzinmotorok
kenőanyagai

Kategóriák
jelölése Alkalmazási terület

    
SN

2010 októberében fogadták el. Alkalmazható 2011-ben 
és régebben tervezett benzinmotorokhoz, ahol szükséges 
magas hőmérsékleten a dugattyú üledék elleni védelme, 
hatékony iszap mentesség és a tömítésekkel való össze-
férhetőség. Kielégíti a turbófeltöltő védelmét, összeférhe-
tő a katalizátorokkal és alkalmazható E85 hajtóanyaghoz. 

SM 2010 előtt gyártott jármű motorokhoz használható.

SL 2004 előtt gyártott jármű motorokhoz használható.

SJ 2001 előtt gyártott jármű motorokhoz használható.

   SH;SG;SF;
   SE;SD;SC;

Hatályon kívül, elfogadást nem kap az új gyártó. 
A gyártásban lévő termék felhasználható,

ha igény van rá. 
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„Megbízható gépek a hatékonyabb termelésért!"fif 
HmaLease HANKl-KER KFT Makó, Aradi u.135. • ••••••• 
Pénzttg,.iSzolgáltatóKft. Tel· 62/211-718 62/219-254 Fax· 62/510-640 . U A iTTII TIE'R 
Független finanszírozás E-~ail: info@h~nki-ker.hu •Web~ http://www.hanki-ker.hu flf11 f flj •fl.J 

Lemken .Juvvel 7 - 8 függesztett 
váltvaforgató eke generáció 
3-tól 6 vasú kivitelben 
• Optiquick rendszer a beállítás biztonságáért 

• Turn Control a biztonságos forgatásért 

• Hidromatic rendszer a megszakitás nélküli munkáért 

•választható ekefejek a kiváló munkaminőségért 
-::..---~ 

@LEfttKEN 
THE AGROVISION COMPANY 

Lemken Rubin 
12 KUA 
rövidtárcsák 
4m - tői 

7m-ig 

• félig függesztett kivitelben 

• a nagy szármaradványok intenzív és egyenletes bekeverése 

akár 20 cm munkamélységben 

• 736 mm átmérőjű csipkés tárcsalapok szimmetrikus elrendezésben 

• választható elrnunkáló hengerek az optimális visszatömörítésért 

Lemken Karat 9 
szántóföldi 

7m-es kivitelig 

• 28 cm kapatávolság az optimális lazításért és az intenzív keverésért 
• túlterhelésvédelem a kapák védelméért 
• késváltozatok a különböző használathoz, csekély - közepes - mély 
műveléshez 

• választható elrnunkáló hengerek az optimális visszatömörítésért 

MEZŐGAZDASÁGI FELN/l(i MINDEN 
TRAKTORTÍPUSRA 

Illl@fE~ ~ rfffm~ 
'[kf}w{},(fíJiÍÚJJ@ífflg 

JJ.~UU=~ll ~cfJUU=VfE 

Speciális megQldások: 

Fandáv Kft. - 1037 Bp. Csillaghegyi út 24. - Tel. 06-1-320-2002 
www.fandav.hu - info@fandav.hu FAN')A.V 
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négyütemű dízelmotorokhoz (a motorgyártó elfogadá-
sa alapján). 
Az FK-4 a teljesítményszintű kenőolaj nem kom-
patibilis az API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CI-4, 
és CH-4 osztályok olajaival. A korábban gyártott 
ipari és mezőgazdasági motorokhoz akkor hasz-
nálható ez az új teljesítményszintű kenőolaj ter-
mék, ha a motorgyártó engedélyezi.
Az FK-4 motorolaj a CK-4 előnyein túl hozzájárul a ká-
ros emisszió mérsékléséhez, a hajtóanyag-fogyasztás 
csökkentéséhez az igen alacsony HTHS viszkozitásának 
(2,9-3,2 cP) köszönhetően. Az FK-4 teljesítményszin-
tű motorolaj termékek SAE 10W-30, 5W-30, és 0W-30 
viszkozitási fokozat fognak rendelkezni. Az új tervezési 
elvek alapján készülő mezőgazdasági erőgépek motor-
jai a downsizing elveit követik, a hajtóanyag-fogyasz-
tás továbbmérséklése mellett. Ezekhez a motorokhoz 
készülő új alacsony viszkozitású kenőolajtermékek 
gyártásának ösztönzését szolgálja az új API teljesít-
ményszintek előírása és a mögöttük lévő kenőolaj vizs-
gálati rendszer.
A korszerű motorolajok mind az „S” mind pedig a 
„C” osztályok követelménye inek is eleget tehetnek 
(megfelelnek Otto- és dízelmotorhoz is), ekkor mindkét 
API osztály jelét megadják (pl. API CH-4/SL).    
 
Motorolajok ACEA teljesítményszint
szerinti osztályozása
Az API motorolaj teljesítményszint-rendszere mellett 
Európában az Európai Gépkocsigyártók Egyesülete, 
ACEA (Association of European Automotive Manu-
factures) szerinti mo torolaj osztályozási rendszer is 
széleskörű alkalmazást nyert, még mezőgazdasági 
erőgépekhez készült kenőolaj termékek esetében is.
Az ACEA az amerikaitól eltérő motorolaj-besorolási 
rendszert fejlesztett ki, amelyet 1996. január 1.-től 
léptetett először érvénybe és azóta gyakran tovább 
fejleszt. A legutóbbi ACEA motorolaj teljesítmény-
szinteket 2016. december 1.-én tették közzé.
A benzin- és dízelüzemű személygép jármű-, illetve 
kis áruszállító (transzporter) motorokhoz használt 
kenőolajok ACEA osztályozási rendszerét a 4. táblá-
zat tartalmazza. Újdonság, hogy az A1/B1 kate-

Kategóriák
jelölése Alkalmazási terület

 CK-4 és
FA-4

Új 201 6. dec. 1.-én elfogadott kategóriák, segítik a 
2019-től hatályba lépő környezetvédelmi előírások 

teljesítését (bővebben a lásd a szövegben).

CJ-4

Használható a 2010-ben tervezett nagy terhelésű 
járműmotorokhoz és a Tier 4 emissziós osztályú ipari, 

mezőgazdasági motorokhoz is. 2006-ban specifikált ka-
tegória. Használható a magas 500 ppm és az alacsony 

15 ppm kéntartalmú hajtóanyaghoz is. Alkalmazása 
részecskeszűrők, illetve a katalizátorok élettartalmát 

megnöveli. Helyettesítheti az API CI-4+CI-4 PLUS, CI-4, 
CH-4, CG-4 és CF-4 olajokat.

CI-4

2002-ben bevezetett kategória, a CH-4 szigorított 
motorfékpadi vizsgálatok, illetve a kipufogógáz visz-
szavezetés (EGR), az új emissziós előírások követel-

ményeinek kielégítése jellemzi. Alkalmazható azokhoz 
a motorokhoz  melyekhez CD, CE, CF-4, CG-4 és CH-4 

olajat írnak elő.

CH-4

1998-ban bevezetett magas követelményszintű kategó-
ria, a legtöbb amerikai négyütemű "nehéz-dízel" motor-
típushoz. Kiemelt kopás-védelem és koromdiszpergáló 

képesség jellemzi.

CG-4; CF-4;
CF-2;CF;CE;
CDII;CD;CC

         Hatályon kívül, elfogadást nem kap az új gyártó. 
A gyártásban lévő termék felhasználható,

ha igény van rá.

3. táblázat API motorolaj-osztályozási rendszere
„C” jelű olajok, a dízelmotorok kenőanyagai

4. táblázat. ACEA A/B: Motorolaj négyütemű benzin-
és dízelüzemű személygépjármű- illetve kis áruszállító
(transzporter)  motorokhoz

ACEA 
kategória 

jelölés
Alkalmazási terület

  A1/B1-16 A kategóriát eltávolította az ACEA 2016. dec.1. előírása

A3/B3-16

Szigorú követelményt kielégítő, stabil viszkozitású kategó-
ria, nagy teljesítményű Otto- és dízelmotorokhoz, hosszú 

csereinter-vallummal alkalmazható, a motorgyártó
előírásának megfelelően.

A3/B4-16

Stabil viszkozitású kenőolaj, alkalmazható nagy teljesít-
ményű Otto-motorokhoz és közvetlen befecskendezésű 

nagy teljesít-menyű dízelmotorokhoz, ahol a motorgyártó 
A3/B3-nál magasabb követelményt támasztanak.

A5/B5-16

Stabil viszkozitású olaj, használható nagy teljesítményű 
Otto- és dízelmotorokhoz, kiterjesztett hosszú csereinter-
vallummal, a motorgyártó előírásának megfelelően. Al-

kalmazható alacsony viszkozitást igénylő helyekhez, ahol 
magas hőmérséklet és magas nyírási gradiens lép fel.
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ISEKI kompakt traktorok
A kiemelkedő minőséget képviselő japán ISEKI traktorok
2016-os kínálata mezőgazdasági felhasználók részére

Az ISEKI kiváló ár/érték arányú, magas minőségű és megbízható 
kistraktorokat kínál mezőgazdasági feladatokhoz. A csatlakoztatható 
számos eszköznek köszönhetően a kompakt és  fordulékony,  összkerék-
meghajtású traktorok egész évben bevethetők kertészetekben, erdőgaz-
daságokban, lótenyésztő telepeken, stb.
A japán ISEKI gyártómű az 50 LE alatti traktorok piacán tölt be vezető sze-
repet európai- és világviszonylatban.  Az  ISEKI termékeket – ahogy japán 
gyártóktól megszoktuk – a rendkívül magas műszaki színvonal, megbízha-
tóság és az igen jó ár/érték arány jellemzi.

ISEKI TM 3185 A
A 3 hengeres, vízhűtéses motorral sze-
relt TM 3185 modell az ISEKI belépő mo-
dellje 18 LE teljesítménnyel. Jellemzői: 
mechanikus csoportváltómű, differenci-
álzár, kapcsolható összkerékhajtás, 540 
1/perc hátsó TLT, Kat.1 hárompont.

ISEKI TM 3205-ös sorozat
A TM 3205-ös sorozat nagy lökettér-
fogatú, nyomatékos 24, 27 és 30 LE-s 
modelleket kínál mechanikus és hid-
rosztatikus meghajtással. A kompakt 
méretű, bukókerettel vagy komfort fül- 
kével egyaránt rendelhető, összkerék meghaj-
tású traktorok szélessége mindössze 110 cm.

ISEKI TH 4335 AL
A középkategória megbízható és robusz-
tus belépő modellje 37 LE-s motorral, 
szinkronizált irányváltó hajtóművel, kap-
csolható összkerék meghajtással, 32,1 l/
perces munkahidraulikával, 540/750 hát-
só TLT-vel és Kat. 1 hátsó háromponttal.

ISEKI TG 6000-es sorozat
Az ISEKI legújabb fejlesztésű, középka-
tegóriás kompakt traktorai gazdag alap-
felszereltséggel, háromfajta hajtóművel 
(szinkronizált irányváltó hajtómű, dup-
lakuplungos félautomata hajtómű és 
fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű) 
és 40, 45, 55 és 66 LE-s, 3, illetve 4 

hengeres motorokkal és kiemelkedő, 52,4 l/perces munkahidraulika telje-
sítménnyel. A TG 6000-es traktorok bukókerettel, vagy klimatizált komfort 
fülkével rendelhetők.

ISEKI TJA 8000-es sorozat
Az ISEKI legnagyobb, európai piacra 
készülő 86 és 102 LE-s modelljei, 3 
hengeres motorokkal és szinkronizált 
irányváltó hajtóművel. Meggyőző telje-
sítményével, alacsony üzemanyag-fel-
használásával, legmodernebb motor- és 

traktortechnikával, valamint az új, csúcs modern fülkekoncepciójával biz-
tosan kielégít minden elvárást.
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6. táblázat ACEA E: motorolaj dízelüzemű 
haszongépjármű motorokhoz

DPF: Dizel Particulate Filter (dízel részecske szűrő), 
EGR: Exhaust Gas Recirculation (kipufogógáz 
visszavezetés); SCR NOx : Selective Catalytic 
Reduction NOx (szelektiv katalikus NOx csökkentő).

gória megszűnt, a jövőben motorolajat erre a telje-
sítményszintre minősíteni nem lehet.
 
A benzin- és dízelüzemű személygépjármű-, illetve 
kisáruszállító-motorokhoz használható kenőolajok 
katalizátorral és a részecskeszűrővel való összefér-
hetőségét tartalmazó ACEA C besorolás (5. táblá-
zat) C5 teljesítményszinttel bővült. Továbbá új, 
hogy az ACEA C besorolás ezen túl kizárólag ön-
állóan alkalmazható. A kenőolaj dobozon tehát 
nem szerepelhet kettős jelölés, például a A3/
B3-C2 felirat, de a C2-C3 sem! 

A nehézüzemű haszongépjármű, ipari- és mezőgaz-
dasági dízelmotorok kenőolajára vonatkozó ACEA tel-
jesítményszint osztályozás jelölés rendszere lényegé-
ben változatlan maradt (6. táblázat).
Az ACEA motorolaj teljesítményszint-besorolás vizs-
gálati előírásai és jellemzők határértékei esetenként 

változtak. A legutóbbi 2016.12.01.-es előírásra való 
utalást pl. ACEA E7-16 jelölésben a „16” jelenti és ér-
telme, hogy a 2016 évi specifikáció szerinti a kenőolaj. 
 
Motorgyártók kenőolaj elfogadásai
Az utóbbi időszakban a motor gyártók is – a nagy 
nemzetközi szervezetek mellett – saját motorolaj- 
minősítő eljárást dolgozott ki számukra fontos olaj-
paraméterre, és alkalmazzák is ezeket termékeihez 
javasolt motorolaj kiválasztásához, pl. Európában a 
Mercedes Benz, a VW, a Volvo, a M.A.N. stb; Ame-
rikában a GM, a Ford, a Mack, stb. A felhasználónak 
ezeket az elfogadásokat is figyelembe kell vennie.
A kenőolajgyártók és -forgalmazók egyre nagyobb 
száma miatt nem egyszerű terméket választani. 
Az esetleges tévedések elkerülése érdekében meg-
jelenik ismét a motortechnika kezdetén alkalmazott 
eljárás, hogy a motorgyártó saját motorolajat készít, 
és ez írja elő felhasználásra.   
 
Felhasznált források:
www.oilspecifications.org
www.dieseloilmatters.com/oil-guide/agricultural    
www.acea.be/news/ article/acea-oil-sequences-2016 

 
 

Dr. Varga Vilmos 
SZIE Gépészmérnöki Kar, 

 Járműtechnika Tanszék,  Gödöllő

5. táblázat. ACEA C: motorolaj jelölés
a katalizátor összeférhetőségére, benzin- és dízelüzemű
személygépjármű- illetve kis áruszállító motorokhoz

DPF: Dizel Particulate Filter (dízel részecske szűrő);
TWC: Three way catalyst (háromalkotós  katalizátor);
SAPS: szulfát hamu, foszfor, kén tartalom; HTHS:
magas hőmérséklet és magas nyírás melletti
viszkozitási mérték; DI: közvetlen befecskendezés.

ACEA jelölés Alkalmazási terület

C1-16

Stabil viszkozitású katalizátorral összeférhető olaj. 
Használható a motor-gyártok előírásainak megfelelően 
alacsony SAPS tartalom mellett, az elvárásoknak meg-
felelő alacsony viszkozitást igénylő helyekhez, ahol 2,9 
mPas-nál nem magasabb HTHS  lép fel. Használatával 

növekszik a DPF és TWC élettartama, a valamint a 
hatóanyag felhasználás gazdaságossága.

C2-16

Stabil viszkozitású katalizátorral összeférhető olaj. 
Használható a motor-gyártok előírásainak megfelelően 

alacsony viszkozitást igénylő helyekhez, ahol 2,9 
mPas-nál nem magasabb HTHS lép fel. Használatával 

növekszik a DPF és TWC élettartama, valamint a 
hatóanyag felhasználás gazdaságossága.

C3-16

Stabil viszkozitású katalizátorral összeférhető olaj. 
Használható a motor-gyártok előírásainak megfelelően 
DPF- és TWC-vel rendelkező nagy teljesít-ményű Otto- 
és dízelmotorokhoz, ahol 3,5 mPas-nál nem magasabb 

HTHS lép fel. Alkalmazása mellett mérséklődnek a 
kopások, DPF és TWC működési időtartama nő.

C4-16
Mint C3, de előírás az alacsony SAPS tartalom és a 

3,5 mPas-nál nem magasabb HTHS (magas hőmérsék-
let és magas nyírási viszkozitási) érték. 

C5-16

Stabil viszkozitású motorolaj, közepes SAPS szinttel. 
Használható üzemanyag-takarékos, katalizátorral 

összeférhető kenőolajként, meghosszabbított olajcsere 
periódussal, valamennyi kipufogógáz utókezelő rend-

szerhez, nagy teljesítményű személygépkocsi és köny-
nyű árúszállító járművek DI Otto- és dízelmotorjához. 

OEM használatra engedélyezett  alacsony viszkozitású 
olaj, minimális HTHS viszkozitása 2,6 mPas. 

ACEA 
kategória 

jelölés Alkalmazási terület

E4-16 

Stabil viszkozitású, magas kenőképességű, kiemelkedő 
dugattyú tisztaságot, és alacsony kopást biztosító olaj. 
Alkalmazható Euro I-től Euro V emissziós osztályú DPF 
nélküli dízelmotorokhoz, emelt csereciklus idővel.  EGR 
vagy SCR NOx berendezés esetén csak a motorgyártó 

hozzájárulásával alkalmazható.

E6-16

Stabil viszkozitású, magas kenőképességű, kiemelkedő 
dugattyú tisztaságot, és alacsony kopást biztosító olaj. 

Alkalmazható Euro I-től Euro VI emissziós osztályú turbó-
feltöltős dízelmotorokhoz, megemelt csereciklus idővel. 

Használható EGR és DPF illetve anélküli, SCR NOx 
berendezéssel ellátott, alacsony kéntartalmú 

hajtóanyaggal üzemelő nagy terhelésű motorokhoz.

E7-16

Stabil viszkozitású, magas kenőképességű, még ki-
emelkedőbb dugattyú tisztaságot, és alacsony kopást 

biztosító olaj. Alkalmaz-ható Euro I-től Euro V emissziós 
osztályú turbófeltöltős motorok-hoz, megemelt csere-
ciklus idővel. Alkalmas DPF nélküli, EGR és SCR NOx 

berendezéssel ellátott nehézüzemű motorokhoz.

E9-16
Mint E7, de alkalmazható Euro I-től Euro VI emissziós 

osztályú és a DPF-vel is rendelkező nehézüzemű 
dízelmotorokhoz.
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A LEMKEN Karát intenzív gruberek
Habár az idő még nem tart ott, de érdemes elkezdeni gondolkodni, hogy mivel fogjuk a tarlóinkat 
megművelni aratás után. 

A tarlóhántás ma már többcélú feladat. A szármaradványok 
bedolgozása mellett a talajnedvesség megőrzése, a kipárol-
gás csökkentése, és a gyommagvak kicsírázásának ideális 
állapot teremtése mind-mind célja ennek a munkaművelet-
nek. A gruberek többcélú eszközként használhatóak, sekély 
műveléstől (5-10 cm) egészen a 30-35 cm-es mélyművelé-
sig. Sekélyen művelve, első menetben szárnyas-késes ka-
pákkal felszerelve a szármaradványokat tökéletesen a talaj-
ba tudjuk dolgozni. A szárnyaskéses kapák teljes szélesség-
ben átvágják a talajt, így a gyomnövények sem jelentenek 
problémát a Karátnak. A mélyebb műveléshez keskeny, 
6-8 cm széles kapákat kínál a Lemken, amelyek megfor-
díthatóak, így az élettartamuk megduplázható. A Karát 9 
gruberek 3 gerendelyes kivitelben készülnek, a kapák 28 
cm-es osztással helyezkednek el, így érhető el az intenzív 
keverő hatás. A munkaeszköz további előnye, hogy a ka-
pák egy gyors-késcserélő megoldás révén pillanatok alatt 
lecserélhetőek, így a munkanap közbeni átállás sem igényel 
sok időt. Egy rugós biztosítót eltávolítva, szerszám nélkül 
könnyedén elvégezhető a kapák cseréje. Hétféle kapameg-
oldással a Karát tényleg széles körű megoldást tud nyújta-
ni akár még a változatos talajadottságú földeken dolgozó 
gazdák részére is. A gép kompakt kialakítású, 3 métertől 
7 méteres munkaszélességig, többféle kivitelben gyártja 

a Lemken. A kisebb munkaszélességű gépek alap esetben 
nyírócsavaros biztosítással szereltek, míg a nagyobbak már 
automatikus biztosítással érkeznek a gazdákhoz. A kapa-
mező után a gép következő lényeges eleme az egyengető 
tárcsasor. Ezek biztosítják, hogy a talajfelszín minél simább 
és egyenletes maradjon, még száraz, rögös körülmények 
között is. A Lemken a lezáró hengerek esetén sem ismer 
kompromisszumot: 17 féle hengerkínálatból tudja mindenki 
a számára legideálisabbat kiválasztani. A munkamélység, 
felszereltségtől függően, mechanikusan csapokkal vagy a 
traktor fülkéjéből hidraulikusan is állítható. A féligfüggesz-
tett kivitelű gruberek esetén a Lemken több innovatív meg-
oldást is nyújt. Meg kell említeni a traktor hátsó tengelyének 
terhelését szabályzó súlyáthelyező rendszert, vagy a dom-
bos területeken gazdálkodók számára a ContourTrack-et 
ami az állandó munkamélységet biztosítja.
A Karát gruberek nemcsak műszaki megoldásaikkal, de ked-
vező ár-érték–arányukkal is felhívják magukra a figyelmet.

További információ:
Szrnka Péter Kelet-Magyarország +36/30-852-5787

Póczik Balázs Nyugat-Magyarország +36/30-748-5380
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Az Alfaseed Kft. a CIMBRIA SEA színosztályozójában látja a jövő sikereit
Ifj. Fazekas Miklós tulajdonossal a gépvásárlás kapcsán beszélgettem,  
aki többek között elmondta azt is, hogy miért jó, ha valamiről nincs hír…

Bemutatná, hogy mivel foglalkozik a családi 
vállalkozásuk?
Cégünk tevékenysége a vetőmagtermelés (saját hibridek és 
fajták fenntartása, szaporítása), vetőmag kis- és nagyke-
reskedelem, melyek a cég műszaki kutatási-fejlesztési bá-
zisán alapszanak. Fő feladatunknak tekintjük elsősorban a 
takarmánynövények, cirokfélék, bükkönyfélék, lucerna, hé-
jas tökmag nemesítését, új fajták és hibridek előállítását, 
fajtafenntartást és szaporítást, illetve nagy törekvéseket 
teszünk a cirok hazai brandjének erősítésére. Jelenleg 20 
alkalmazott munkájának segítségével állítjuk elő a saját 600 
hektárnyi területen a bázismagokat, a regisztrált fajták és 
hibridek kereskedelmi vetőmagjainak egy részét illetve több 
ezer hektár termeltetésnek késztermékét is, mivel a komp-
lett logisztika itt van, Karcagon. 
Célunk, hogy fajtáink és hibridjeink a világ minél több orszá-
gába eljussanak, hozzáadott értékükkel az ellátási láncok 
szereplőinek termelékenységét javítsák. Jelen pillanatban 
Európa, Észak-Afrika és Ázsia különböző országaiba szállí-
tunk. Mondanom sem kell, erős harc van különböző piaci 
pozíciókért, ezért elengedhetetlen a folyamatos fejlődés, a 
magas hozzáadott érték minőségi fenntartása. Többek kö-
zött emiatt is ruháztunk be a színszeparátorra, amit a CHH 
Műszaki KFT -től vásároltuk. 
Sok olyan vetőmagunk van, amelyekkel szemben a nem-
zetközi standardoknak vagy a piacnak nulla idegenmag-tar-
talom a követelménye. Többek között ilyenek a cirokfé-
lék, melyek, mint említettem, a meghatározó növényeink. 
A CIMBRIA SEA-CHROME optikai osztályozó korszerű tech-
nológiájának köszönhetően jutottunk el arra a minőségi 
szintre, hogy szinte minden vetőmag tételünk esetében 
99,9 százalékos tisztaságot érünk el. Megjegyzem, hogy a 
kutatásfejlesztéshez ugyanolyan elengedhetetlen ez a gép, 
mint bármilyen kereskedelmi vetőmag-tevékenységhez is.
A mi hitvallásunk az, hogy ha az alapanyag minősége kel-
lően magas, akkor a későbbiekben sokkal egyszerűbben 
tudjuk lekövetni a különböző további generációk magas mi-
nőségű előállítását. Ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő 
eszköz, az bizony rendkívül megnehezíti a munkát.

Hogyan és mikor kerültek kapcsolatba a CHH 
Műszaki KFT-vel? Illetve miért a SEA-CHROME 
elektronikus osztályozóra esett a választásuk?
Egyrészt 7 éve egy kisebb gépvásárlás kapcsán már üzleti 
kapcsolatba kerültünk, másrészt a cég műszaki és szakmai 
felkészültsége, illetve perspektivikus látásmódja miatt dön-
töttünk a CHH Műszaki KFT mellett. Mindezeken túl, külföldi 
tanulmányaim során lehetőségem nyílt több kontinens kü-
lönböző országainak vetőmagüzemeibe ellátogatni. Minden-
hol azt hallottam, hogy a színszeparátor abszolút nem fel-
használóbarát, nehéz beállítani és így a munkafolyamatokat 
részben lassítja. Tudja, a kereskedelemben van egy mondás 
„no news is good news” vagyis ha nincs hír, az jó hír, így volt 
ez a CIMBRIA esetén, ugyanis sok-sok gyártó gépéről hallot- 
tam a fenti állításokat, de a SEA-CHROME valahogy nem volt 
a véleményezettek listájában. 
Többnyire ezek a momentumok vezettek oda, hogy tavaly 
komolyabban leüljünk újra a CHH Műszaki KFT hozzáértő 

munkatársaival tárgyalni a színosztályozóról. Tudtam, hogy 
a szakmai hátterük tökéletes, és valóban komplex szolgálta-
tást nyújtanak, amiről a beépítés és üzembe helyezés során 
meg is győződhettünk. Számomra sokat jelent az, hogy a 
kivitelezés a megbeszéltek szerint történt és csupán a be-
üzemelés során merült fel egy-két szakmai kérdés. Őszintén 
mondhatom, nagyon elégedettek vagyunk, személyre sza-
bott szolgáltatást kaptunk, és immár több hónapja tökéle-
tesen, problémamentesen működik a gép. A hazai Cimbria 
képviselet szakemberei olyan komplex technológiai szemmel 
próbálták ezt az egész beruházást kivitelezni és lekövetni, 
hogy figyeltek a helyi igényekre, a szokásainkra, mondhatni, 
szó szerint ránk szabták ezt a nagy értékű technológiát. 
Kiemelném, hogy mindazok mellett, hogy nagyon felkészült 
volt a márka képviselet összes kollégája, az olasz gyártó 
szakembere rövid idő alatt olyan tudást adott át nekünk, 
hogy az ő irányelveit követve a kezelőfelület igazán felhasz-
nálóbarát, a gép könnyen kezelhető, gyorsan beállítható.

Mik az eddigi üzemeltetési tapasztalatuk?
Cégünk számára a CIMBRIA SEA-CHROME küldetése, hogy a 
cirokfélékben helytálljon, mivel ez a legfontosabb növényünk. 
Egyértelműen látszik, hogy nagy minőségi előrelépést tet-
tünk az előző évekhez képest, és bizton állíthatom, hogy ha-
talmas segítség lesz a jövőre nézve is. Nagy megnyugvás ne-
kem, hogy magunk végezzük el ezt a munkafolyamatot, így 
pontosan lekövethető minden egyes elkészített zsák, ezáltal 
biztos vagyok abban, hogy makulátlan munkát végeztünk. 
Ez volt az első közös nagyberuházásunk a CHH Műszaki KFT-
vel, de biztos vagyok abban, hogy nem az utolsó!
Végezetül elmondanám, hogy egyre jobban mozdulunk el a 
nemesítés újabb technológiái felé, és ha minden a számítá-
saink szerint alakul, akkor rövidesen Európán belül az elsők 
között leszünk, akik ilyen szinten foglalkoznak cirokneme-
sítéssel. Ha cégünk egész kutatás-fejlesztési vertikumát a 
CIMBRIA SEA-CHROME gép nem támogatná meg, valószínű-
leg kisebb esélyünk lenne arra, hogy az elkövetkező 20 évre 
kitűzött céljainkat elérjük. 
 
Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok!

 
Kalmár Nárcisz

CHH MŰSZAKI KFT | info@chh.hu • www.chh.hu
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„A profik” bezsebelték a jól megérdemelt jutalmukat
A CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató KFT jóvoltából a MezőgépÉSZek vetélkedő 
„ezüstérmes” csapata 2017. március 30-án betekinthetett a cég győri gyárának hétköznapjaiba, 
ahol többek között megismerkedhettek a dán CIMBRIA magfeldolgozó technológiával, illetve ros-
tázhattak a Delta tisztítógépen, és összeraktak egy csőspirált.

– A MEGFOSZ aktív tagjaiként örömmel támogattuk 
a MezőgépÉsz versenyt, hiszen számunkra is fontos, 
hogy szakmailag felkészült és motivált mezőgépé-
szek végezzenek az iskolákban. A mai nyílt nap fő 
célja, hogy a diákok rálássanak arra, milyen modern 
gépekkel lehet nálunk dolgozni. Szeretnénk, ha a 
mezőgazdasági erőgépeken és munkagépeken felül 
a magfeldolgozás rejtelmeiről is átfogó képet kapná-
nak, ezzel népszerűsítve magunkat és a technológiát 
– mondta köszöntőjében Plevza Beatrix ügyvezető, 
aki után Horváth Zoltán, a cég műszaki ügyvezető 
igazgatója kezdte az ismeretátadást a diákoknak.
  
CHH Műszaki KFT szerepvállalása
A cég immár 2 éve csatlakozott a 2013-ban alapított 
Élelmiszertechnológia Fejlesztési Klaszter háló-
zatához, melynek tagjai az élelmiszeriparhoz köthető 
tevékenységet végeznek.  A társulás célja a klaszter-
tagok kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésé-
nek elősegítése, versenyképességének növelése. 
Tagjai száma már meghaladja a 20-at. Az elmúlt 
időszak tevékenysége, a folyamatosan bővülő tagi 
létszám és az ÉFK stratégiai céljainak a megvaló-

sításával összhangban készül a klaszter arra, hogy 
2017-ben megméresse magát egy akkreditációs eljá-
rásban. Az akkreditáció sikere újabb lehetőségek felé 
nyit kapukat a tagok számára egyénileg is, emellett 
növeli a tagok felé biztosítható klaszteres szolgáltatá-
sok minőségét, és számát. 

Kalmár Nárcisz

„A profik” csapat tagjai a jánoshalmi VM Kelet-ma-
gyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazda-
sági Szakképző Iskola és Kollégium 13T osztályos 
tanulói, osztályfőnökük Juhász Zoltán, aki pár szó-
ban bemutatta az iskolát. A MezőgépÉSZek Országos 
döntőjébe bejutott hat csapat közül a jánoshalmi is-
kola versenyzői a dobogós II. helyen végeztek.

– Intézményünk fő képzési profilja a gépészet, de 
számtalan tanfolyamot (méhész, aranykalászos gaz-
da, targoncavezető, stb) is indítunk évente, melyek-

ről az iskola honlapján (www.vmaszk.hu) mindenki 
tájékozódhat. Sikerként és örömmel könyveljük el, 
hogy sok év óta idén újra felvételi elbeszélgetést kel-
lett tartanunk, hiszen 120 jelentkezőből csupán 60 
körüli gyermeknek van hely. 
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy első-
sorban a hiányszakmaként nyilvántartott ösztöndíj-
rendszer vonzza a tanulókat, ám évről-évre látjuk, 
hogy van jó pár valóban elszánt és motivált diák, 
akik már a gyakorlati helyüket is ésszerűen választ-
ják, felkészülve az iskola utáni munkás hétköznapok-
ra. Véleményem szerint még mindig sokat kell tenni 
azért, hogy a mezőgépész szakma jobb megítélésnek 
örvendjen. Végezetül szeretném elmondani, hogy az 
iskola és személy szerint én is nagyon büszke va-
gyok a versenyző csapat minden tagjára: becsülettel 
és tudásuk legjavával küzdöttek és készültek a ver-
seny egésze alatt. 

Szeretnénk megköszönni a rendkívül változatos és 
gyakorlatias szakmai napot. A CHH Műszaki KFT jó-
voltából a diákok betekintést nyerhettek abba, hogy 
egy gépkereskedő cégnél is sok-sok szakmájukkal 
egybevágó lehetőség rejlik – mondta Juhász Zoltán.Tóth Attila, Pozsonyi Csaba, Faddi Krisztián, 

Juhász Zoltán, Bajusznád Zoltán, Hunti Ádám

Felvételeink: www.agraragazat.hu/galeriak
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Ne csak várja az esőt, öntözzön!

Az év eleje igen szárazon indult; nem tudjuk, mit hoz-
nak a következő hónapok. Ahol lehet, ki kell alakítani 
az öntözés lehetőségét, hiszen amikor az alacsony 
termésátlag az általános, akkor az öntözött terület 
magas termésátlaga kiemelkedő profitot adhat.
Az IRTEC szivattyú- és öntöződob-gyártó cég termé-
kei hazánkban régóta sikeresen teljesítenek, amely 
köszönhető a teljes tűzihorganyzással készült erős 
szerkezeti felépítésnek, mely az időjárási viszontagsá-
gainak tartósan ellenáll. Az öntöződobok automatikus 
menetszámfüggő sebességkorrekcióval rendelkeznek, 
mely a dombos területeken is biztosítja az egyenletes 
és arányos vízkijuttatást.
Az öntözővíz kijuttatásának legegyszerűbb
módja az öntözőkocsira szerelt vízágyú, bár figyelem-
be kell venni, hogy a vízágyús öntözés hatékonysági 
mutatója csak kb. 60-65%-os, ami a párolgási veszte-
ségből adódik. Magyarországon több – szerkezeti fel-
építésében (huzalkonzol, rácskonzol) jelentősen eltérő 
– konzol vásárolható meg. A konzolok (19 m-től 80 
m-ig) tűzihorganyzott acél szerkezeti elemekből épül-
nek fel, amelyek így sokkal strapabíróak, és jobban 
ellenállnak az időjárás viszontagságainak. A konzol 
hatékonysági mutató – amely elérheti a center pivot 
öntözőrendszerek szintjét – ráadásul 80-85%-os. Ez 
azt jelenti, hogy akár 40%-kal több víz hasznosul a 
konzol esetében a vízágyúhoz képest. A konzolos ön-
tözés további előnye vízágyús öntözéssel szemben, 
hogy nem jellemző a talajtömörödés, alacsonyabb a 
bejövő nyomásigény, így jellemzően az üzemeltetési 
költség is, de az egyszeri bekerülési költség magasabb 
(bár ezt némileg ellensúlyozza az kisebb teljesítményű 
szivattyú alacsonyabb bekerülési költsége).

Az önbeálló stabilizátortoronynak köszönhetően dom-
bos, illetve egyenetlen terepviszonyoknál is tökélete-
sen működik, magassága pedig a különböző kultú-
rákhoz könnyedén adaptálható! 
Fontos kiemelni, hogy az öntöződobok (DN100, 
110, 125, 140) a szántóföldi növénykultúrák mellett 
a kertészetekben és szőlészetekben is használ-
hatóak, a lomb alatti öntözőkocsival tökéletes ví-

zeloszlást garantálnak. Nemcsak alulról, de felülről 
is történhet az öntözés a korábban említett vízágyú 
magasításával. Ez a módszer például almaültetvény 
esetében a nyári kánikula minőségrontó hatásának 
ellensúlyozására is használható.

A kis-, illetve közepes méretű csőátmérővel készült 
dobok (DN63,75,82,90) elsősorban vetemények, 
zöldségfélék (kertészeti kultúrák) felső öntözésére 
szolgálnak. A kisebb öntöződobok DN50 mm csőát-
mérőtől elérhetőek, amelyekkel foci, cross, illetve 
golfpályák mobil öntözését tudják könnyedén meg-
valósítani.
Az IRTEC gyár a precíziós gazdálkodásban látja a jö-
vőt, amelyre már nem kell várni, hiszen a TR3-as ve-
zérléssel már akár otthonról is nyomon tudjuk kö-
vetni az öntözési rendszerünket, legyen szó akár adott 
öntözési cikluson belüli szektorális szakaszolásról.
Távolról azonnal lekérdezhető és állítható funkciók:
 • késleltetett öntözés indítás,
 • késleltetett szelepzárás csévélés után,
 • késleltetett csévélés,
 • zárás nyomáseséskor,
 • öntözési idő beállítása,
 • négyzónás, külön-külön mm-ben beállítható esőztetés.

Az IRTEC szivattyúk lehetnek szabad tengelyvégesek, 
traktormeghajtásúak vagy dízelmotorral összeépített 
szivattyú-gépegységek, melyek akár 200 LE feletti 
teljesítményben is elérhetőek, és az egyedi igények 
szerint konfigurálhatóak.
A SZEGÁNA Kft. az IRTEC öntöződobok és szi-
vattyúk hazai forgalmazója.

Amennyiben a leghatékonyabban szeretni öntözni, 
úgy a CHAMSA gyár lineárjait, center pivot- és hibrid 
öntözőrendszereit ajánljuk figyelmébe. Ezek az öntö-
zőrendszerek maximális hatékonysággal tudnak dol-
gozni, és az öntözendő terület sajátosságaink meg-
felelően kerülnek megtervezésre, legyártásra, kiépí-
tésre. Öntözési igény esetén keresse a SZEGÁNA Kft. 
területi képviselőjét. 



• 0,8 - 1,7 m-es bálaátméró 
• 2, 1 m széles rendfelszedő 
• Gyors rotoros továbbító 
• Hálós kötözés 
• Automata kötözés indítás 
• 3 vagy 5 hevederes kamra 

kialakítás 
• Végtelenített vagy kapcsozott 

Continental hevederek 
• Hidraulikusan lenyitható elókamra 
• Felárért szecskázó rendszerrel is 

800 

Max. emelési 
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• 600+800 mm-es 
oldalfal 

• 1.5,2 - 18,2 m3 

platótérfogat 
• 3 oldalra billent 
• 385/65 R22,5 RE 

kerekek 
• Hátsó pótkocsi 

csatlakozás kiépítve 
• Gabona kieresztő 

nyílás surrantóval 
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4,5 

6791 Szeged, Dorozsmai út 143. 

75 Tel./fax: 62/554-640 • Mobil: 30/589-8624 
E-mail: szegana1@t-online.hu 

Van 
web: www.szegana.hu 

Kirendeltségek: 
Van KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: 30/4457-599 

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: 30/6252-571 

Van TATAI KÉPVISELET: 2890 Tata, Kocsi u. 2. • 30/3837-852 
CSONGRÁD és BÉKÉS MEGYEI KÉPVISELET: 70n783-066 

Van ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: 30/6252-576 
BÁCS-KISKUN és BARANYA MEGYEI KÉPVISELET: 30/9282-730 

KAPOSVÁRI KÉPVISELET: 7400 Kaposvár, Jutai út 50. 
82/510-254. 30/3837-851 

A képek illusztrációk. Akció érvényessége: 2017.05.31·ig. 



TECHNIKA

114 • AGRÁRÁGAZAT • 2017. május • www.agraragazat.hu

Szántóföldre invitált az Agro-Alfa
Több mint tíz éves hagyománnyal szakított a szombathelyi Agro-Alfa Kft., mikor partnereit nem a 
már megszokott környezetben, a telephelyén fogadta éves rendezvényén, hanem gyakorlat köz-
ben, „élesben” mutatta be kínálatának egy szeletét.

Táplánszentkereszten, a Gabonakutató Nonprofit 
Kft. adott helyet márc. 30-án az első gyakorlati be-
mutatóvá szélesedett partnertalálkozónak, ahol a 
Lemken kínálat tavasszal aktuális gépeit láthattuk 
munka közben, ehhez pedig Massey Ferguson trakto-
rok biztosították a lóerőket.

Nemcsak eke, ami Lemken
A Lemken márkát még sokan az ekével azonosítják, 
ami talán nem is véletlen. A Táplánszentkereszten 
bemutatott Diamant 11 féligfüggesztett váltvafor-
gató eke már a nagyüzemek részére készült, de mé-
retei ellenére könnyen kezelhető, jól manőverezhető. 
Az eke különlegessége a hidraulikus súlyáthelye-
ző rendszere, ami szántás közben tudja növelni az 
erőgép hátsó tengelyének terhelését, és ezáltal csök-
kenti a kerékcsúszás mértékét is. Egyszóval hatéko-
nyabban szánthatunk. A Lemken függesztett Opal 
ekéi már közismertek, ezúttal a továbbfejlesztett 
Juwel 7 ekét láthattuk munka közben.
A Lemken azonban több mint eke. A gépgyár híres a 
tarlóhántásban jeleskedő grubbereiről is. A bemuta-
tott Karat 9 grubber rugós túlterhelés biztosítással 
is kérhető kapái kb. 28 cm-es átlagos kapatávolságra 
vannak a gerendelyen. Talajszerkezethez és állapot-
hoz igazodva számos kapaválaszték közül választ-
hatunk, és az előzőekben bemutatott súlyátterhelő 
rendszerrel is felszerelhető.
A Lemken Rubin 9 egy kompakt nehéztárcsa, mely 
két 620 mm átmérőjű, egyedi felfüggesztésű, spi-
rálrugóval előfeszített, kétdimenziójú dőlésszögű 
tárcsasorból és számtalan hengervariációból áll. Ez 
a rendszer egyenletes művelési mélységet biztosít, 
miközben szükség esetén (pl. köves területen) az 
egyes tárcsák egymástól függetlenül tudnak elmoz-
dulni. A nyitott gerendely eltömődésmentes munka-
végzést tett lehetővé Táplánszentkereszten is, így 
ez a rövidtárcsa akár zöldtrágya bedolgozására is 
használható majd.

A kis és közepes gazdaságok mechanikus vetőgé-
pe a Saphir 7, aminek használata egyszerű, pedig 
Easytronic vetőgép-automatikával, művelőnyom kap-
csolással, hektárszámlálóval és automatikus lefor-
gatási próbával, fokozatmentesen állítható olajhűtős 
hajtóművel, valamint mechanikus töltöttség kijelző-
vel is rendelkezik. 
Ugyan gyakorlati bemutatóra voltunk hivatalosak, 
de kihagyhatatlan volt az álló gépbemutató System 
Kompaktora, amiről talán nem is tudta mindenki, 
hogy ez a Lemken gép volt a „névadója” az összes 
jelenleg forgalomban lévő, azonos feladatú gépnek.
A név azóta ugyanis fogalommá vált.

A Massey Ferguson komplett termékválasztékot kí-
nál traktorokból egészen 400 LE-ig. Világszerte már 
több, mint 50.000 Massey Ferguson traktor és kom-
bájn dolgozik a földeken, ez már önmagában is ga-
ranciát jelent. Táplánszentkereszten egy 8737-es, 
egy 7720-as, egy 7618-as és egy 7620-as Massey 
Ferguson traktor segített a Lemken-gépek munkájá-
ban, de a „kistestvér” 4709-est is megtekinthették a 
már Massey-fanok és leendő vásárlók is.

Sándor Ildikó

Felvételeink: www.agraragazat.hu/galeriak
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lemken.com 

Tarlóápolás, magágy
készítés és intenzív 
bekeverés az 510 mm 
átmérőjű tárcsala
pokkal 

A hidraulikus 
mélységállltásnak 
köszönhetően 

kényelmesebb 
munkavégzés 

~~.--„. Munkaszélesség füg

Nyugat-Magyarország Póczik Balázs +36/30-748-5380 poczik@lemken.com 
Kelet-Magyarország 5zrnka Péter +36/30-8525787 p.szrnka@lemken.com 

gesztve 3-7 méterig, 
félig függesztett gé
peknél 4-16 méteres 
munkaszélességig 
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• Eredeti, gyári és utángyártott helyettesítő MTZ alkatrészek 

• További traktoralkatrészek készleten és megrendelésre is 

• Munkagépalkatrészek, komplett munkagépek ~,...,..--, 

(permetező, fűkasza, trágyaszóró, rendsodró, tárcsa, stb.) 0 0 • il u S::: 
• Kiegészítő termékek széles választéka 

00~1l. :::: ~: '-,p = (olaj, gumi, csapágy, akkumulátor, hajtástechnika, stb.) 
...... 

Központi elérhetőségek: Tel.:77/426-335 Fax:77/426-365 E-mail:rendeles@habi.hu 
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Hajdúságban dolgozik az első magyarországi CASE IH Optum traktor
Berettyóújfalura került az első itthon munkába állt CASE IH Optum CVX traktor. A 300 lóerő telje-
sítményű traktor 2017-ben az Év Traktora lett Európában, melyet az egyedülálló és egyben kiváló 
teljesítményével és súlyozásával nyert el. Ez volt az a tényező, ami miatt ifj. Kovács Zsigmond 
berettyóújfalui gazdálkodó a beszerzése mellett döntött.

A Kovács-család 1994 óta gazdálkodik, Zsigmond 
2002 óta foglalkozik növénytermesztéssel. 300 hek-
tár saját területet művel, és ugyanennyi bérmunkát 
vállal. A hagyományos kalászos gabonák, kukorica és 
napraforgó mellé az utóbbi években került be a repce 
és az olajretek, illetve a vetőmagcélú növénytermesz-
tés is egyre nagyobb szerepet kapott a gazdaságban.
Ezeket a feladatokat egy CASE IH Maxxum 115 trak-
tor és egy CASE IH Puma 165 traktor látta el. A Puma 
cseréje időszerű lett, így került a helyére a CASE IH 
Optum 300CVX traktor, melyet a gazdaság vezérgé-
peként használnak. – Kipróbálásra kaptuk meg az 
Optum traktort az AGROBÉKÉS-től, ami szerelem 
volt első látásra. Az 5 késes lazítót a kötött talajo-
kon is igen jól vitte. Univerzális traktort kerestünk, 
mert a Pumát a kötött talajokhoz kicsinek találtuk, a  
Magnumot azonban nagynak. Az Optummal megold-
juk a keményebb talajművelési feladatokat, de bálá-
zót is tudunk vele húzni vagy pótkocsit is vontatha-
tunk vele – magyarázta Kovács Zsigmond.
A két traktor mellett egy CASE IH Axial Flow 6140-es 
egy rotoros kombájn is szolgál a Kovács-gazdaságban 
tavaly óta. Zsigmond egy AGROBÉKÉS-rendezvényen 
ismerkedett meg közelebbről az egyrotoros technoló-

gia előnyeivel, melyek közül a kiváló szemminő ség és 
a kedvező csírázási arány a vetőmagcélú ter mesztés 
miatt számukra is nagyon fontos volt. – Több kon-
kurens kombájnt is megnéztem, de az egyrotoros 
rendszernek nagyon megfogott az egyszerűsége. 
Nincs túlbonyolítva, és eddig ez igazolta is magát, 
mert még nem kellett hozzányúlni. Elégedett vagyok 
a szemminőséggel, még az olajretek betakarítását is 
megbízhatóan megoldom vele – mondta el Zsigmond. 
A kombájn és az Optum traktor már a 2,5 cm-es pon-
tosságot biztosító AGROBÉKÉS RTK-val dolgozik.
Piacvezető technológiákra és a mögöttük álló megbíz-
ható vevőszolgálati rendszerre mindenképpen szük-
ség van a Kovács-gazdaságban, hiszen a jövőben 
művelt területeik bővítését tervezik, és szeretnének 
még nagyobb arányban foglalkozni a vetőmag-előállí-
tással. Hamarosan a Maxxum traktor cseréje is aktu-
ális lesz, ennek az utódja már biztosan az új CASE IH 
Maxxum lesz, melyet Zsigmond a CASE IH ausztriai 
gyárában tett látogatáson már ki is szemelt…

www.agrobekes.hu



, , , 
JOARASITOTTUK 

a 85-110 lóerös traktorokat! 

Farmall A85 traktorok már 30 OOO EU R-tól 
Farmall A95 traktorok már 32 800 EU R-tól 
Farmall U95 traktorok már 42 700 EUR-tól 

Farmall U95 PRO traktorok rugózott fülkével már 46 500 EUR-tól 
Maxxum 110 rugózott hidas és rugózott fülkés traktorok már 56 OOO EUR-tól 

Az akció a készlet erejéig érvényes! A képek csak illusztrációk! 
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• www.agrobekes.hu info@agrobekes.hu 

5600 BÉKÉSCSABA, Kétegyházi út 19. 
06 66 444-016 

8500 PÁPA, Külső-Veszprémi út 57. 
06 89 312-909 

CASElll 
7673 CSERKÚT, Batvölgyi út 1. 
06 72 526-571 

2740 ABONY, Mária Terézia u. 35. 
06 53 361-616 

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, 
M59 Ipari Park, Zsurló u. 14. 
06 30 799-4662 

AGRICULTURE 

FOR THOSE WHO DEMAND MORE 

www.caseih.com 
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Kukorica-adapterben a minőség a döntő
Aki másnak szolgáltat, nem bízza a véletlenre a választást – vallja az  
Olimac-ot használó Kormos Pál, aki tudatosan vásárolta a Pannonagri termékét

– Nem azon tépelődök, hogy valami mikor térül 
meg, vagy van-e olcsóbb a piacon. A legfonto-
sabb az, hogy a géppel olyan minőségi munkát 
végezzek, ami aztán hozza a további megren-
deléseket – vallja bölcs vállalkozói szemlélettel 
Kormos Pál. A tápióbicskei gazda csaknem 800 
hektár műveléséhez vásárolt kukorica-adaptert 
a Pannonagri Kft.-től.

A Kormos Farm Bt. tulajdonosának – bár van több 
tíz hektárra rúgó saját termőföldje is – fő profilja a 
bérszolgáltatás, azon belül is a legnagyobb arány-
ban aratással bízzák meg a környékbeli gazdák, 
szövetkezetek.
 – Több mint húsz éve csinálom, és kezdettől legin-
kább a betakarítással volt a legtöbb munkám. Ehhez 
illeszkedően gépesítettem folyamatosan, bár idővel 
egyre több helyen teljeskörű, szántástól aratásig érő 

munkákat is vállalok – 
mutatja be vállalkozását 
Kormos Pál, aki tavaly 
vásárolta meg a második 
Olimac gyártású kukori-
ca-adapterét.

– Volt már tapasztala-
tom a márkával: előtte 
éveken át dolgoztam egy 
használtan vett 12 éves 
Olimac adapterrel. Csak 
azért adtam el, mert na-
gyobb és korszerűbb vál-

tozatot akartam, de úgy voltam vele, hogy ha az új is 
kibír ennyit, akkor nem csalódok.
A Pannonagri munkatársait régóta megbízható, kész-
séges és hozzáértő embereknek ismertem, sőt, se-
gítettek a használt eladásában is. Egy hónap alatt le 
is bonyolítottak mindent – vázolja Pál, hogyan jutott 
hozzá az Olimac legújabb, 6 soros, összecsukható ku-
korica-adapteréhez.
Mivel a térségben a legtöbb munkát tavaly is a kuko-
rica adta, a Kormos Farm Bt. tüstént le is tesztelte a 
gépet, mindjárt 280 hektáron.

– A dupla zúzós kivitelű 6T-sorozat automata törő-
léc-állítású, ami azért különösen hatékony, mert 
maga a növény töve nyitja a törőlécet, így optimális 
munkát végez az adapter. Magam is meglepődtem, 
hogy még az egyenetlenebb talajokon és a gyengébb 
szárakat érintően is szinte veszteség nélkül dolgozott. 
Erre mondják mifelénk: elmaradoznak a böngészők a 
kombájn mögül – vagyis nincs kipotyogó cső, nem 
érdemes követni a kombájnt…
Az új Olimac adapter másik előnye, hogy a törőhen-
gert meghajtó tengelyen található kúphengerek hajt-
ják meg a szárzúzó tengelyt, amelynek kései per-
cenként 2400-as fordulatszámmal aprítják a szárat. 
Részben e konstrukció révén alacsonyabb (akár 150 
LE-s) kombájnnal is jó teljesítményű a működése, 
így jelentősen mérsékelhető az üzemanyag-ráfordí-
tás. Kormos Pál szerint emellett még nagyon fontos 
erénye az Olimac-nak, hogy egyszerű felépítésű, kis 
karbantartási igényű gépeket gyárt.

– Árban is versenyképes volt a Pannonagri ajánlata, 
de nekem az árnál is fontosabb, hogy megbízható 
munkát tudjak végezni. Aki arat, az tisztában van 
vele, mekkora probléma a műszaki leállás, amikor 
éppen szezon van. Aki pedig szolgáltat, az tudja azt, 
hogy csak a minőségi munkával lehet megszolgálni a 
megrendelők bizalmát, azaz hosszú távon is megtar-
tani, megszerezni a munkát – indokolja Kormos Pál, 
miért hű a Pannonagrihoz és az Olimac adapterhez. 
– Nekem korábban sem volt problémám a meghibá-
sodásokkal, és az új adapterrel sem tapasztaltam. 
Igaz, a Pannonagritól előzékenyen kijöttek, segí-
tettek a behangolásnál, és tudom: ha bármi kisebb 
probléma mégis adódna, azt gyorsan, szakszerűen 
segítenek elhárítani. 

Kohout Zoltán
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• STELA német, LAW francia szárítók 
• SYMAGA spanyol silók 
• SKANDIA svéd anyagmozgatók 
• MAROT, DENIS francia tisztítóberendezések 
• HÉRON francia magmintavevök 
• PERTEN svéd laborberendezések 

Alumínium tartályos nyerges félpótkocsik (SF}, billenthető tartályos félpótkocsik (SK}, alvázas silófelépítmények (API}, pót
kocsik (SAPI, ZA}, konténerek (CK) gyártása Pécsett, építőanyagipari, élelmiszeripari, vegyipari, mezőgazdasági, por- és 
granulált áruk, takarmányok, veszélyes anyagok szállítására. 

Szinte valamennyi tartálytípusunk megtalálható az MVM MG/ mezőgazdasági géptámogatási listában. 

Javítás, alkatrész ellátás raktárról. Magyar hatósági vizsgák (nyomástartó edény üzembe helyezés, időszakos átvizsgálás, 
műszaki vizsga, élelmiszeripari minősítés, stb.) lebonyolítása. 

Pécs Kit 

Cím: H-7634 Pécs, Szentlőrinci út 15/3. 
Telefon: +36 72/552-380, Fax: +36 72/552-399 
E-mail: pecs@spitzer-silo.hu 
www.spitzer-silo.com 
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Ezekkel már lehet jövedelmezően művelni!
Gépek és gépkapcsolatok tavaszi és őszi munkálatokhoz az Agroker 
szántóföldi bemutatóján

Több évtizedes múltjához hűen az Agroker Holding Zrt. folyamatosan bővíti kínálatát és szolgál-
tatásait. Idei első szántóföldi gépbemutatóján a tavaszi vetés-előkészítési és az őszi tarlókezelést 
célzó gépkapcsolatait mutatta be a kelet-magyarországi régió gazdáinak.

– Ma már léteznek nyereségteremtő források, van 
mód jövedelmező földművelésre – jelentette ki Pin-
tér István, az Agroker Holding Zrt. vezérigazgatója a 
cég nyíregyházi szakmai napján. Az Agroker fejlődő 
szerviz-üzletága immár Fehérgyarmaton is jelen van; 
a gyors alkatrész-ellátásban – 300 milliós raktár-
készlettel – pedig az egynapos határidőt is vállalják.  
A korszerű talajművelés érdekében az Agroker ezút-
tal a szántás nélküli technológiák, a sok és erős szár-
maradványok hatékony kezelésére fókuszált.

A bemutatón szerepelt a Massey Ferguson 7620-4 
traktorhoz kapcsolt Güttler Supermaxx-6 kulti-
vátor. A bemutató területen ősszel a kukoricatermés 
utáni erős, nagy szármennyiséget nehéztárcsás bo-
ronával, majd a Dante Ares DSM-30 7 késes lazí-
tójával és annak duplatüskés hengerével dolgozták 
el. Ezen a területen a Güttler SuperMaxx kultivátor 
egy menetben készítette elő a talajt és vetette a ta-
vaszi zöldtakarmányt. Bemutatták a Massey Fergu-
son 5470-4-eshez kapcsolt Massey Ferguson 8106 
TSB DFC vetőgépet. 

A robusztus, vontatott gép fő erőssége az egyenletes 
vetésmélység akár 11-12 km/h-s sebesség mellett. 
A bemutatón a kukorica vetését prezentálták hibát-
lanul, a gép kiválóan vetett az előkészítetlen földbe. 
A harmadik gépkapcsolat szintén egy Güttler: az LK-
30-as „Földmester” volt, amelyet a Massey Fergu-

son vetéstől a betakarításig alkalmazható, nagy ten-
gelynyomtávú (7614-4-es) traktora működtetett. Az 
univerzális, egymenetes magágy-előkészítő kompak-
tor nagy szélességgel használható akár fronthajtással 
és választható kapafélékkel. A következő a Gaspar-
do Pinta genius 450 vetőgép: előnyei az elektro-
mos adagoló rendszerben, a nagyon precíz pneuma-
tikus vetésben mutatkoznak meg kalászosok mellett 
mák, repce, facélia és gabonafélék terén. Vontatója a 
3 hengeres, rugalmas és igen takarékos motorú Mas-
sey Ferguson 5610-4.

Bemutatásra került a keleti gyártású, de nyugati főe-
lemekkel készült robusztus, 5 szakaszos és 24 méter 
széles szórókerettel működő Boguslav gépcsalád 
Titan-3000-es permetezőgépe is, mely gépcsalád 
kizárólagos magyarországi forgalmazója az Agroker 
Holding Zrt. Láthattuk a Gaspardo HS-6 R 5 MDD 
műtrágyaszórós, kultivátora mellett a Massey Fergu-
son takarékos, háromdobos rendszerű, kiváló mag-
leválasztási képességű 7347 S Activa kombájnját.  
A szállítás kínálatból a Fliegl pótkocsik és VFW tar-
tálykocsi sorakozott. Az őszi munkákra a Maschio  
Presto-600-as rövidtárcsát mutatták be mely a tar-
lóhántást prezentálta a robotkormányzással szerelt 
Massey Ferguson 8737-4-es traktorával. 

A szántás nélküli technológiát a 65 cm-es mélységig 
hatoló Dante DSM-30 7 késes altalajlazítója duplatüs-
kés rögtörő hengerrel képviselte. Láttuk még a hosszú 
élettartamú, intelligens szerkezetű Pöttinger Servo 
-6.50 váltvaforgató ekét, valamint a Güttler PW 820 
Master hengerét mely eltérő csillag átmérői révén 
más-más sebességgel forgó, hatékonyan működő, 
egyedülálló magágykészítésre alkalmas, a kiváló ta-
lajkövetésről pedig a gép lengőrámái gondoskodnak.

 
Kohout Zoltán

A gépekkel kapcsolatos további információért és vá-
sárlásért keresse bizalommal az Agroker csapatát:

 
Agroker Holding Zrt. – Gép üzletága 

4400 Nyíregyháza, Kinizsi út 2. Tel.: +36 70 375 5327   

e-mail: gep@agrokerholding.hu 

www.agrokerholding.hu
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Volvo az agrárium színes-izgalmas világában
Ügyfeleink elégedettsége a mi elsődleges motivációnk és sikerünk záloga

A Volvo Építőgépek a mezőgazdaságban született. Most ismét kiváló megoldásokkal térünk vissza a 
mezőgazdaságba. Legyen az kis- vagy nagygazdaság, földművelés vagy állattartás, az Ön igénye-
inek megfelelő munkagépet tudjuk kínálni.

Volvo kompakt homlokrakodókat speciálisan úgy ala-
kítottuk ki, hogy kedvező áron kínáljanak rugalmas 
megoldást a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő 
ügyfelek számára. A Volvo Építőgépek szövetkezett 
a beszállítókkal és kereskedőkkel annak érdekében, 
hogy a megfelelő műszaki adatokat alakítsa ki ezekhez 
a mezőgazdasági célú kerekes rakodókhoz. 

A jobb gépsúlynak és az extra széles kerekeknek kö-
szönhetően – melyek kisebb talajnyomást jelente-
nek –, a gép igen lágy talajon is üzemelhet. Továbbá 
maximális vezetői kényelmet biztosító fülkével és a 
nagy teljesítményű, üzemanyag-hatékony Volvo-mo-
torral vannak ellátva, melyek kis motorfordulatszá-
mon nagy nyomatékot biztosítanak, és megfelelnek 
a IV. fázisú kibocsátási követelményeknek. Ráadásul 
alapfelszereltség a DPF (dízel részecskeszűrő), amely 
kiküszöböli a koromkibocsátást, ami gép körül dolgo-
zókat is óvja az egészségre káros koromrészecskék-
től, amíg a gép üzemel. 

A kerekes rakodókhoz széles szerelékválasztékot kí-
nálunk. A Volvo gumikerekes homlokrakodók segítik 
Önt a hatékonyabb munkavégzésben csökkentve az 
Ön üzemeltetési költségeit. Természetesen a „hab a 

tortán” az első osztályú értékesítői szolgáltatás és tá-
mogató háttér.

Magyarországon az Ascendum Építőgépek Hungária 
a VOLVO  termékek kizárólagos importőre és forgal-
mazója.  A gépértékesítés mellett szervizellenőrzés-
sel és karbantartással is foglalkozunk. Eredeti Volvo 
alkatrészeket használunk, ezzel garantálva építőgépe 
hosszú élettartamát. Szolgáltatásaink között ezen-
kívül a használt gépek visszavásárlása, felújítása, 
illetve viszonteladása is megtalálható. Jelenleg az 
Ascendum Építőgépek Hungária körülbelül 5300 m2 
nagyságú telephellyel rendelkezik, beleértve a gépek 
bemutatására alkalmas területet, saját alkatrészrak-
tárt és a szervizműhelyt, valamint a célszerszámok-
kal felszerelt szervizautókat. Saját szervizponttal biz-
tosítjuk munkagépeink gyors és hatékony javítását, 
karbantartását.

Munkatársaink elkötelezettségükkel és szakértelmük-
kel mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ügyfeleink szá-
mára teljes körű, magas minőségű szolgáltatásokat 
biztosíthassunk, legyen szó értékesítésről, szervizről 
vagy tartozékokról.

Mindezek mellett folyamatos akciókkal, bemutatókkal 
is találkozhatnak ügyfeleink. A 2016-ban elindított, 
nagysikerű kompaktkotrógép-akciónk kibővítve idén 
is folytatódik.  A tavalyi évben az ország több pontján 
is lehetőség volt kipróbálni a promócióban résztvevő 
Volvo építőgépeket. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfe-
leinknek továbbra is legyen lehetőségük testközelből 
meggyőződni gépeink magas minőségéről, hatékony-
ságáról és könnyen kezelhetőségéről, ezért 2017-ben 
is folytatódik az országjáró demo show programunk, 
ahol reményeink szerint Önnel is találkozhatunk.

 
infohu@ascendum.hu



VOLVO KOMPAKT AKCIO! 
+Z ÉV GARANCIA; +Z ÉV SZERVIZ; + EGYEDI FINANSZÍROZÁS 
Jusson maximális hatékonysághoz kedvező áron! 

A gép megrendelésének határideje: 2017. június 30. 
Az akcióban részt vevő termékek: Volvo kompakt kotró
és rakodógépek, Rammer kalapácsok. 

A program keretében lehetősége nyílik kipróbálni 
a munkagépeket idén több alkalommal is 
megrendezésre kerülő nyílt napjainkon. 

A részletekkel kapcsolatban írjon nekünk: 
infohu@ascendum.hu email címre! 

További információért érdeklődjön területi 
képviselőjénél, 

látogasson el honlapunkra: www.volvoce.hu 
www.ascendum.hu, 
illetve kísérje figyelemmel facebook oldalunkat: 
https://www.facebook.com/ Ascendu m Epitogepek 

A.CSCENDU~ 
Volvo Construction Equipment 
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A New Holland gyártósorát elhagyta a 15.000. Braud szőlőkombájn 
A New Holland önjáró szőlő- és olívakombájn-kiválóságok központjában, a francia Coex-i gyárban 
elkészült a 15.000. gép, amely több mint 40 év innovációit és díjnyertes fejlesztéseit testesíti meg. 
A szóban forgó gép egy a szőlészetek számára fejlesztett Braud 9040L típusú modell, amely a tö-
kéletes és kíméletes betakarítás érdekében a legújabb New Holland technológiával szereltek fel, 
így kifogástalan állapotú, a szennyeződésektől szinte teljesen mentes szőlőszemek takaríthatók be. 
Pontosan erre van szükség a nemzetközi piacokon egyre nagyobb keresletű prémium minőségű 
borok készítéséhez. Az 1975 óta legyártott és világszerte több mint 30 országban eladott 15.000 db 
Braud szőlőkombájn között vannak önjáró modellek és a mára már megszűnt vontatott verziók, 
amelyek a márkát vitathatlanul piacvezetőként pozícionálták.

Több mint 40 év innováció 
és díjnyertes fejlesztés
A Braud 1975 óta a szőlő betakarítási technológiá-
ban élenjáró példakép, egy vonatkozási pont a világ 
legigényesebb bortermelői számára, akik könnyeb-
ben, gyorsabban és hatékonyabban készítenének íz-
letes bort, a tökéletesen termesztett szőlőfürtökből.
Alexander Braud 1975-ben alapította vállalatát, ki-
fejlesztette és legyártotta az első Braud 1020 típusú 
önjáró szőlőkombájnt. 

A forradalmi Noria kehelyrendszerrel ellátott Braud 
1014 modell 1979-ben került a piacra, és ezzel a 
géptípussal nyerte el a márka az első SIMA arany-
érmet 1980-ban. Ez volt minden idők legkeresetebb 
szőlőkombájnja, több mint 2.000 eladott példány lelt 
gazdára, kevesebb mint négy év alatt.
A Braud 1984-ben mutatta be a sokoldalúság koncep-
cióját: a szőlőbetakarító traktorra különböző munka-
eszközöket szereltek fel elsőként, annak érdekében, 
hogy az év többi szakában is tudják üzemeltetni. 
1988-ban leplezték le az SDC rázórendszert, ami még 
ugyanebben az évben aranyérmet szerzett a SITEVI 
kiállításon. Ez egy hátsó függesztésű kar, amely töké-
letesen illeszkedik a szőlőtőke alakjához, így minden 
esetben rázásnak és nem ütésnek van kitéve a szőlő. 
2002-ben vezették be a szabadalmi oltalom alatt álló 
Braud-féle SOCMA bogyozó-kiválasztót. A rendszer a 
betakarított szemekről eltünteti a szennyeződést, így 

a tökéletesen tiszta termés egyből készen áll a bor-
készítésre. 2009-ben a Braud 9000-es széria – ami 
arany- és ezüstérmet kapott a SITEVI kiállításon – 
bevezetésével megkezdődött az okos betakarítás kor-
szaka. Az élenjáró technológiát kombinálva egy egy-
szerű intuitív felülettel a normál és a prémium sző-
lőtermesztés még produktívabbá, profitábilisabbá és 
egyszerűbbé vált. A szakma legfontosabb kiállításá-
nak, a SITEVI-nek aranyait azóta is évről-évre nyerik 
el a bevezetett újdonságok. Az OptiGrape rendszer 
2013-as bemutatásával – amely prémium megoldást 
kínál azok számára akik a legtisztább és legjobb mi-
nőségű betakarításra törekednek –, valamint a 2015-
ben debütált Blue CabTM 4 intelligens rendszerrel – a 
csatlakoztatott permetező egység aktiválása esetén a 
kabinnyomás automatikus szabályozásával maximáli-
san megvédi a gépkezelőt – kiegészülve ezek a gépek 
a legmodernebb technológiával felvértezve állnak a 
vásárlók rendelkezésére.

– A 15.000 legyártott és eladott Braud szőlőkom-
bájn történelmi mérföldkőnek számít a New Holland  
Agriculture-nél – jegyezte meg Maggiorino Gaffog-
lio, a Szőlő- és Olívakombájn-üzletág vezetője. – 
Piacvezetőnek lenni egy ilyen bonyolult és kényes 
szektorban azt jelenti, hogy nemcsak elnyertük, 
hanem megőriztük a bizalmát még a legtradicioná-
lisabban gondolkodó ügyfeleinknek is. E partnerek 
lettek a legértékesebb tesztelőink az évek múlásá-
val. Csapatunk számára igazi élmény tevékenyen 
részt venni olyan fejlesztési projektekben, amelyek 
célja, hogy még finomabb világszínvonalú borokat 
lehessen előállítani, ugyanakkor az itt megszerzett 
tapasztalat hozzájárul a mi szakmai fejlődésünkhöz 
is. Mindazonáltal tisztában vagyunk azzal is, hogy a 
fejlesztési irányelvek a New Holland önjáró szőlő be-
takarítógépek tekintetében ugyan nagyon fontosak, 
viszont a legkiválóbb borok előállításában csupán 
másodlagos tényezőnek számítanak.

Agrotec Magyarország Kft.
www.agrotec.hu
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– Új szelek fújnak északról
Az idei szabadtéri kiállítások közül május 4-6. között Hód-
mezővásárhelyen, a XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mező-
gazda Napokon; május 31. és június 1. között Mezőfalván az  
I. Nak Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-n, illetve augusz-
tus 11-13. között a Hajdúsági Expón várjuk tisztelt meglévő 
és leendő partnereinket. A kiállításokon szokás szerint be-
mutatjuk főbb géptípusainkat, köztük népszerű Optima és 
TopLine kombinátorainkat, illetve a DiscMaster+ rövidtárcsát.

DiscMaster+ rövidtárcsa
A Multiva DiscMaster+ kiváló minőségű tarlóhántó esz-
köz a gazdák gépparkjában. A vontatott DiscMaster+ tömörí-
tő hengere három részre oszlik, a kialakításnak köszönhetően 
a szállítókerekek a talajművelést végző tárcsák és a henger 
közé kerültek. Ez a konstrukció mozgékonyságot és stabili-
tást biztosít a gépnek a talajon. A Multiva DiscMaster+ nagy 
és agresszív szögben álló tárcsái mélyen átművelik, és ha-
tékonyan keverik a talajt. A széles profilú lezáró acél henger 
elegyengeti a talaj felszínét, és eközben a tárcsák által talaj-
ba kevert növényi maradványokat a talajba tömöríti.
A vontatott és félig függesztett modellek felszerelhetők első 
simítóval, ami a szántott talajok elegyengetésének hatékony 
eszköze.
TopLine Super XL és TopLine Cross kombinátorok
A Multiva TopLine nehéz talajokra, mostoha körülmények-
re tervezett magágykészítő, szántás-elmunkáló gépcsalád. 
A TopLine Super XL kombinátor kalászosok tarlójában, 
sekély művelési mód esetén és szántott, lazított talaj-
hoz is kiváló választás. Egyedülállóan tágas kialakításával, a  
9 kapatengellyel és a magas és erős TerraSuper kapákkal 
mindig megbízhatóan dolgozik. Fő feladata a magágykészítés 
bármilyen körülmények között, de akár kalászosok utáni 
sekély tarlóhántáshoz is kiváló. A TopLine Super XL a 
végletekig leegyszerűsíti a talajművelés és magágykészítés 
folyamatát, de szükség esetén kitűnően alkalmazható inten-
zívebb talajelmunkálási rendszer részeként is.
A TopLine Cross a nehéz talajok kiváló munkagépe 
szántás vagy más elsődleges talajmegmunkálás után. 
A Multiva TopLine Cross új szintre emeli a magágykészítés 
hatékonyságát. Rendkívül merev és erős kerete a 8 kapa-
sorral és a középen elhelyezett harmadik simítósorral 
a legnehezebb talajokon is hatékony egymenetes talajel-
munkálást tesz lehetővé. A Multiva TerraSuper kapákkal és 
80 mm-es kapaeloszlásával a piac egyik legegyenletesebb 
magágyát adja.

Találkozzunk a tavaszi/nyári kiállításokon, vagy 
keressen közvetlen elérhetőségeinken!

Multiva Magyarország Kft.
Honlap: www.multiva.hu

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai partnerével, a 
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szö-
vetségével (MEGFOSZ) közösen rendezi meg 2017. május 
31. és június 1. között Mezőfalván az I. NAK Szántóföldi Na-
pok és AgrárgépShow rendezvényét.
Az esemény nemcsak az ország legnagyobb szabadtéri me-
zőgépes seregszeméje lesz, de mindkét napon 30 gépkap-
csolat gyakorlati bemutatkozását is 
láthatják az érdeklődők, köztük a 
Multiva DiscMaster+ rövidtárcsát. 



TECHNIKA

126 • AGRÁRÁGAZAT • 2017. május • www.agraragazat.hu

Vizsgálatra van szüksége? Ne mozduljon!
A Food Analytica Kft. házhoz jön a mintáért

Az élelmiszerbiztonság és minőség kérdése kiemelt jelentőségű az élelmiszerlánc bármely 
szereplője számára: a mezőgazdasági termelőtől kezdve, a takarmány-előállítókon, állattartókon 
keresztül éppúgy, mint az élelmiszer-feldolgozásban és -kereskedelemben. Az élelmiszer-előállítás 
bármely szakaszában fontos alapelv a megelőzés. Ez kizárólag a megfelelő minőségű monitoringte-
vékenységgel érhető el. Ma a jogszabályi követelmények, illetve az üzleti partnerek és fogyasztók 
elvárásainak megfelelő élelmiszerbiztonság és minőség elérhetetlen precíz laboratóriumi háttér 
nélkül − mondta Dr. Ábrahám Csaba, a gyulai székhelyű Food Analytica Laboratóriumi és Innováci-
ós Szolgáltató Kft. ügyvezetője, akivel a cég múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettem.

Honnan jött a laboratórium ötlete?
Anno 2006-ban még doktorandusz hallgatóként szembe-

sültem azzal, hogy bizonyos műszaki feltételek hiányában 

képtelenség minden vizsgálatot elvégezni… Épp akkoriban 

kezdték a vállalkozások számára is elérhető kutatás-fejlesz-

tési pályázatokat kiírni, ami kapóra jött nekünk: ekkor jött 

az ötlet, hogy próbáljunk meg létrehozni egy laboratóriu-

mot, ami a cégeknek lehet a háttérbázisa. Induláskor egy 

20 m2-es helységet béreltünk, majd rövid időn belül rájöt-

tünk, hogy bizony erre az ötletünkre valós piac igény van. 

Kialakítottunk egy élelmiszer-kémiai laboratóriumot, sze-

rencsénkre eszközöket is bérelhettünk, innen igyekeztünk 

a piaci igényekhez igazodva fejlődni, évről évre bővítettük a 

szolgáltatásainkat.

Az egyik mérföldkő életünkben, mikor 2009-ben a labora-

tóriumunk a Nemzeti Akkreditációs Testület által akkreditált 

vizsgálólaboratóriummá vált. Ettől kezdve lehet azt monda-

ni, hogy komoly fordulatot vett a cég élete, az akkreditációnk 

folyamatosan él, tavaly volt a megújító akkreditációnk, jelen-

leg több mint 1000 féle paraméterre vagyunk akkreditálva.

Hisszük, hogy a fejlődés záloga az értékteremtés és a kitar-

tó munka. Hétévnyi elkötelezett laboratóriumi szolgáltatóte-

vékenységet követően 2013 októberében átadtuk új, a 21. 

század igényeinek is maximálisan megfelelő, 1.100 m2-es 

laboratóriumunkat. Az új beruházás hozzájárult a kapaci-

tások növeléséhez és az ügyfelek igényeinek még teljesebb 

körű kielégítéséhez. Néhányéves működés alatt mára a Food 

Analytica Kft. az egyik legnagyobb hazai tulajdonú magán 

laboratóriummá vált Magyarországon. Közel 400 szerződött 

partnerünk számára éves szinten több mint 120.000 mintá-

ból 400.000-et meghaladó számú vizsgálatot végzünk. Je-

lenleg két telephelyen működünk, az egyik a mikrobiológiai, 

a másik a kémiai, itt található a cég központja is. 2017-ben 

70 feletti munkavállalónk van. Magyarországon kívül immár 

Romániában is jelen vagyunk, Aradon van képviseletünk.  

Mi a cég vezérelve?
A Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató 

Kft. elkötelezett a hazai élelmiszerbiztonság és -minőség 

irányába. E kiemelkedő cél eléréséhez olyan szolgáltatá-

sokat fejlesztettünk, melyek nem egy esetben hazánkban 

egyedülállóak.

Vezérelvünk a komplexitás: arra törekszünk, hogy partne-

reink igényeit minél komplexebben tudjuk kielégíteni. Gon-

dolok itt arra, ha például egy allergén-, egy tápérték- vagy 

egy vízellenőrzést szeretnének a partnereink, akkor ne kell-

jen ötfelé menniük, hanem az jusson eszükbe, hogy a Food 

Analytica Kft. mindent elvégez együtt. Őszintén mondha-

tom, hogy ezt nagyon 

kedvelik a partnere-

ink. A fentiek mel-

lett egyre komolyabb 

hangsúlyt fektetünk 

a környezettudatos-

ságra. Igyekszünk 

olyan vizsgálatokat 

bevezetni, ahol pró-

báljuk a keletkező 

hulladékok sokaságát 

és a vegyszerfelhasz-

nálást csökkenteni. 

Már most is sok kör-

nyezettudatos meg-
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oldással rendelkezünk. Például a mikrobiológiai laboratórium 

napcellával és napkollektorral ellátott, a hűtőkamrák hulla-

dékhőjét visszanyerjük, és a használati melegvíz előállítása 

ezzel történik. Tehát törekszünk arra, hogy kevesebb ener-

giát használjunk, és minél kevesebb hulladékot termeljünk. 

 
Milyen szolgáltatásokkal várják 
a megrendelőket?
Kiemelném, hogy egy laborvizsgálat nem csak akkor kez-

dődhet, amikor ténylegesen beérkezik a minta. Mi nagy 

hangsúlyt fektetünk a mintavételezésre, hiszen a mintának 

reprezentálni kell az adott tételt. Ha az ügyfél úgy szeretné, 

nálunk ez is a szolgáltatás része. Az ügyfél által kért vizsgá-

latok elvégzése után elkészítjük a vizsgálati jegyzőkönyvet, 

majd a szolgáltatás vége az eredmények véleményezése, és 

lehetőség van arra is, hogy szakértői véleményt állítsunk ki.  

Büszkék vagyunk arra, hogy van egy nagyon komolyan ki-

épült mintavételi hálózatunk, közel 10 autónk járja az orszá-

got, gyakorlatilag bárhonnan elhozzuk a mintát. Ez úgyne-

vezett háztól házig szolgáltatás a részünkről. 

Ez a szolgáltatás most már ott tart, hogy egész Romániából 

is be tudjuk hozni a mintákat. Mondhatni Győrtől Konstancá-

ig 24 órán belül be tud érkezni a minta. Emellett egyre több 

megkeresést kapunk Ausztriából is. Büszkék vagyunk az on-

line nyomkövetési rendszerünkre is, ahol az ügyfél egy saját 

jelszóval rákereshet a vizsgálatának folyamatára. A LIMS 

interneten keresztül bárhonnan hozzáférhető. A rendszer 

a partnerek részére az alábbi lehetőségeket kínálja: min-

ták állapotának real-time (valós idejű) nyomon követése, 

minták kereshetősége név, beküldési dátuma és vizsgálatok 

alapján, a vizsgálati mintákról készült jegyzőkönyvek labo-

ratóriumvezetői jóváhagyását követően azonnal letölthető-

ek pdf-formátumban, lehetőség a számlák megtekintésére.

Van-e önöknél úgymond valaminek szezonja?
Igen. Jelenleg a gabonaszezonra készülünk, hiszen ahogy 

elkezdődik az aratás, nálunk indul a dömping. Mind az ola-

josmagvak, mind a gabonák befogadására felkészültünk, 

és mindennel rendelkezünk, ami ezeknek az ágazatoknak 

támogatásához szükséges. Várjuk a megkereséseket, felké-

szültünk!

Végezetül elmondanám, hogy jó munkahely kívánunk lenni. 

A megbecsült anyagi juttatások mellett fontos számunkra, 

hogy beosztottjaink mentálisan is jól érezzék magukat ná-

lunk. Szerencsés cég vagyunk, hiszen a köztudatban Gyulán 

úgy élünk: ahová az emberek szeretnének bekerülni mun-

kavállalóként!

Kalmár Nárcisz
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5+1 indok, amiért a KRAMERT választják!
Kinek kell egy olyan gép,
…amit Németországban, a már jól ismert precizitással és 
minőségben raknak össze? 
…aminek a segítségével minden munkát el tudunk végezni?
…amihez nem kell minden nap több órás szerviz, hogy az-
nap vagy másnap dolgozni lehessen vele?
…ahol nem kell félteni a kezelőt munka közben, és nem kell 
félteni a gépet a kezelőtől?
…amivel úgy tudunk pénzt megtakarítani, hogy ugyanazt a 
munkát végezzük el, csak gyorsabban?
…(+1) amit nem kell drága üzemanyaggal tölteni és az egyre 
szigorodó emissziós szabályoknak folyamatosan megfelelni?
A válasz egy kérdésben fogalmazódik meg: 
Kinek nem?

A 2017-es év már az első hónapokban fontos szerepet ját-
szik a Valkon 2007 Kft. történetében több szempontból is. 
10 éves fennállását ünnepli a kecskeméti székhelyű cég 
(Sárbogárdon és Pápán van még telephely).  Januárban az 
AGRomashExPo keretein belül bemutatta az első teljesen 
elektromos üzemű rakodógépet, a KRAMER KL25.5e típust. 
A gép Nemzetközi Termékfejlesztési díjat nyert gépesítés 
kategóriában. Az év hátralevő részében is fontosabbnál 
fontosabb mérföldkövek fognak elérkezni, de ezekről majd 
később.
Április hónapban adatott a lehetőség, hogy egy kompakt 
teleszkópos rakodóval és az első elektromos homlokrakodó 
géppel az ország négy pontján nyílt tesztet tartson a cég. 
A körút legfontosabb mondanivalója nem a gépek és a cég 
bemutatása volt, hanem az, hogy a cég tulajdonosok, ügy-
vezetők, gépkezelők be tudjanak ülni és megnézhessék mit 
is tudnak a gépek.
A jelenleg a legnagyobb teleszkópos rakodógép a KRAMER 
gyár kínálatában a KT276 típus. Kompakt méreteivel (1980 
mm magasság; 1960 mm szélesség) régi típusú istállókba is 
könnyen befér. A manőverezés szintén egyszerű a négy ke-
rék kormányzásnak, a 40 fokos alákormányzási szögeknek 
és a háromféle választható kormányzási módnak (négyke-
rék; első kerék; „kutyázó”/oldalazó mozgás) köszönhető-
en. A hidrosztatikus összkerék-hajtás és a fokozatmentes 
váltás miatt verhetetlen a manőverezés, kitűnő a terepi 

mozgékonyság és élvezetes manőverezhetőség érhető el. 
„…mozgékonyabb és gyorsabb, mint a másik gép, ugyanazt 
a munkát ugyanazon idő töredéke alatt el lehet végezni ez-
zel a géppel…”, mondta egy gépkezelő a pár órás teszt után, 
aki több éve dolgozik kerekes rakodógépekkel. A 6 méteres 
emelési magasságnak és a gyorsan cserélhető adapterek-
nek köszönhetően a bálák rakodása, vagy a termények ren-
dezése is végezhető egy ugyanazon géppel.
A tesztkörút másik résztvevője az elektromos üzemű 
KL25.5e típus volt. A gép egy integrált töltővel rendelkezik, 
egy egyszerű 230 Voltos csatlakozó segítségével tudjuk az 
akkumulátort feltölteni. A két elektromotornak köszönhető-
en a menetelés és a hidraulika funkciók elkülönülnek, füg-
getlenek egymástól. „…Így egy óra munka után már kezdem 
megszokni, hogy nincs hangja a gépnek, nem zúg mellet-
tem a motor…” – ez az első olyan, azonnal feltűnő jelenség, 
amit mindenki észrevesz, és csak utána azt, hogy mennyi 
más előnye is van az elektromos gépnek. Azáltal, hogy nincs 
közvetlen károsanyag-kibocsájtás, hangszennyezés, abszo-
lút környezetbarát a munkagép. Nyugodtan dolgozhatunk 
olyan területeken, ahol más dízeles gépekkel csak nehezen 
vagy egyáltalán nem. Az alacsony üzemeltetési költségek 
hónapok alatt megmutatkoznak hasonló méretű dízel üzemű 
versenytársakhoz képest. Nem kell az egyre dráguló üzem-
anyagot beletölteni a gépbe, csupán a konnektorba bedugni. 
Szerencsére egyre több helyen látni a háztetőkön megjelenő 
napelemeket és olyan üzemeket, ahol önmaguknak állítják 
elő az elektromos áramot. A folyamatos szervizköltségek is 
jelentősen csökkennek, hiszen a gépnél nincs már szükség 
a motorolaj és szűrők időszakos cseréjére, amik a gép élete 
során súlyos költséget rónak az üzemeltetőkre.
 
További tájékozódás érdekében keresse fel a magyar-
országi márkakereskedő, a Valkon 2007 Kft. webol-
dalát, vagy érdeklődjön a cég területi képviselőjénél!

 
 

Bárth Gábor
www.valkon.hu
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Amikor ez számít ... 
A behatárolt területeken is teljes teljesítménnyel dol
gozhat. Gyors és hihetetlenül jól manőverezhető: az 
erőteljes hidrosztatikus menethajtás, a kicsi, 595 
mm-es belső fordulási sugár és a 30 km/h sebesség 
teszi ezt lehetővé. Lenyűgöző értékek, magas szintű 
mobilitás a Kramertől. Függetlenül attól, hogy mi a 
tevékenysége, vagy mit szándékozik majd csinálni, a 
Kramer teleszkópos rakodók tökéletesen fel vannak 
készítve a nehéz alkalmazásokra. Ez egyrészt az erős 
konstrukciónak és az osztatlan alváznak, másrészt az 
erőteljes hidraulikának és a tökéletesen méretezett 
gémnek köszönhető. Ezek a gépek az összes nehéz 
farmi munkavégzést könnyebbé teszik, mint amit vala
ha megtapasztalt. 

Még nyitott terepen is hibátlanul mutatják meg erejü
ket, köszönhetően a legújabb Kramer összkerékhaj
tási technológiának és a nagy hasmagasságnak. Egy 
Kramerrel mindig az „út" biztonságos oldalán halad, 
már alapkivitelben is megfelelő, átfogó tartozékkész
lettel szállítjuk le a gépet, de természetesen a ki
egészítők széles választékából válogathat, melyekkel 
személyes igényeire szabhatja a hajtási rendszert, a 
köpenyeket, a hidraulikát, a fülkét, hogy a gépe 100%
osan megfelelhessen Önnek, illeszkedjen üzleti tevé
kenységéhez, speciális anyagmozgatási feladataihoz. 

I· 
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SZENDVICSPANEL 1 iR4PÉZLEmEZ 1 CSEREPESLEmEZ 

Szendvicspanelt magyar gyártótól! 

Miért is fontos ez? 
Három tény, mely a hazai gyártású szendvicspanelek mellett szól: 
• rövid gyártási határidő, 
• magyar nyelvű segítségnyújtás, 
• nagyon rövid szállítási határidő. 

A kereskedelemben fellelhető szendvicspanelek egy része az Európai Unió tagorszá
gaiból érkezik hazánkba, de egyre nagyobb hányada magyarországi gyártók terméke. 
Bizonyos esetekben a gyártóval való direkt kapcsolat, a személyes szaktanácsadás 
elengedhetetlenül fontos, ezzel pénz és idő takarítható meg. A szendvicspanelek típus 
szerinti megoszlása is változóban van a piacon. 

Az elmúlt években a növekvő műszaki követelmények miatt egyre inkább az 
ásványgyapotos és a PIR-habos szendvicspanelek iránt nőtt meg a kereslet. A gyen
gébb műszaki tartalommal bíró, olcsóbb polisztirol- (EPS) és PUR-habos 
szendvicspanelek felhasználása kezd háttérbe szorulni. Ez köszönhető a már említett 
műszaki követelményrendszereknek, mint a tűzállóság, hő- és hangszigetelési 
képességek, illetve a tudatos vásárlási szokások kialakulásának. 

Cégünk, a Metál-Sheet Kft. 2010 óta gyárt ásványgyapotos és 2013 óta PIR-habos 
szendvicspanelt debreceni telephelyén. A termékek műszaki tartalmát, CE minősítés
sel és magyar nyelvű teljesítménynyilatkozattal támasztjuk alá. Szaktanácsadó kollé
gáink a tervezés és a megrendelés folyamatában is segítséget nyújtanak, hogy minden 
esetben a lehető legtökéletesebb termék kerüljön felhasználásra. Megrendelést 
követően, a rövid, akár egyhetes gyártási határidő után nagyon csekély szállítási 
határidővel lehet számolni. 

Legyen Ön is tagja az elégedett és visszatérő vásárlóink körének, és élvezze a magyar 
gyártás előnyeit. Keresse szaktanácsadó kollégáinkat, akik készséggel állnak rendel
kezésére, bármilyen felmerülő kérdés esetén. 
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A takarmányozás szerepe a hőstressz  
okozta gazdasági károk elkerülésében
A cikk megírásakor április közepén jártunk, de már több nap mérhettünk 25 °C-ot meghaladó leg-
magasabb hőmérsékletet. Természetesen az esti lehűlés ezt még ellensúlyozni tudja, de a tehenek 
felkészítését a szélsőségesen magas nyári melegre már most érdemes elkezdeni. A legnagyobb 
problémát azok a nyári napok, hetek okozzák, amikor a magas napi középhőmérséklet magas 
relatív páratartalommal társul. Ebben az esetben beszélhetünk hőstresszről, mely az étvágytalan-
ságot, a szárazanyag-felvétel és ezzel egyidejűleg a termelés csökkenését okozza. Az elmúlt évek 
időjárási változásai azt mutatják, hogy a hőségnapok számának növekedésével számolnunk kell.

A szarvasmarhafajban az optimális és a semleges hő-
mérsékleti zóna eléggé tág intervallumú (-15 – +20 
0C), de júniustól szeptemberig sok esetben mérhe-
tünk ennél magasabb hőmérsékletet. A húshasznú 
anyatehenek jobban tolerálják ezt az időszakot, de 
a borjak számára megtermelt tej mennyisége így is 
csökken, ami a választási súlyt befolyásolja. Intenzív 
tejelőállományok esetében pedig mindenképpen kül-
ső beavatkozás szükséges a gazdasági károk enyhí-
tésének érdekében.

A hőstressz gazdasági hatásai
Abban az esetben, amikor a magas páratartalom 
miatt a tehenek testfelületről történő párologtatása 
csökken, már nem képesek a hőmérséklet emelkedé-
sét megfelelően ellensúlyozni. Megváltozik az állatok 
viselkedése, csoportosan összeállnak, nem pihennek, 
a légzésszám fokozódik, de a belső szervek vérellá-
tása lassul.
A viselkedés megváltozásán felül az első szembetű-
nő probléma az állatok étvágyának csökkenése. Nem 
fogyasztják el a kiosztott takarmányt, rövidül a ké-
rődzésre fordított idő, és romlik az elfogyasztott ta-

karmány emésztési hatásfoka. A kérődzés csökkené-
se miatt kevesebb nyál termelődik és jut a bendőbe, 
ami növeli az acidózis kialakulásának kockázatát. Ez 
a jelenség különösen nagy kockázatot jelent, ha nem 
megfelelő a beállított tömegtakarmány–abrak arány, 
illetve ha a tejtermelés csökkenését a takarmány 
abrakadagjának emelésével ellensúlyozzuk. Ebben 
az esetben ugyanis még több könnyen emészthető 
szénhidrát kerül a bendőbe, ami egyértelműen a pH 
csökkenését és a bendőacidózis kialakulását fogja 
eredményezni.
A szárazanyag-felvétel és az emésztés hatásfokának 
csökkenése akár 10-15% tejtermelés-csökkenést is 
okozhat, ami egy átlagos 28 literes fejési átlagot te-
kintve 2,8-4,2 literrel kevesebb értékesített tejet je-
lent tehenenként naponta. Ez egy 300 fejt tehenet 
számláló gazdaság esetében naponta 1000 liter tejet, 
90 forintos átlagáron számolva 90.000 Ft vesztesé-
get jelent. A magasabb termelésű tehenek esetében 
a termelés csökkenésének mértéke akár a 20-30%-ot 
is elérheti.
A hőstresszes időszakban a tehenek ellenálló-képes-
sége is csökken. Gyakoribbá válnak a tőgygyulladá-
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sos esetek, emelkedik a szomatikus sejtszám. Tovább 
fokozhatja ezt a problémát, ha az istálló higiéniája 
nem megfelelő, és a tehénnek lehetősége van az ita-
tóból kifolyt vízbe, esetleg a trágyalébe belefeküdni.
A szaporodásbiológiai mutatók szintén romlanak, csök-
ken az ivarzó tehenek száma, emelkedik a terméke-
nyítési index, több lesz a magzatfelszívódás, vetélés. 
A szaporodásbiológiai mutatók romlása nem csupán 
közvetlen gazdasági hátrányt jelent a megnövekedett 
költségek miatt, de az ellések eloszlásának egyenet-
lenségét is okozza. Ez a jelenség egyes időszakokban 
relatív tejhiányt, míg máskor tejtermelési csúcsot ered-
ményez, aminek piaci hatásai is érzékelhetőek.

A takarmányozás hatása a hőszabályozásra
Az elfogyasztott takarmányok emésztése során úgy-
nevezett fermentációs hő keletkezik, ami segít a test-
hőmérséklet szabályozásában. Ennek köszönhető, 
hogy akár -15°C hőmérsékletben sem csökken a te-
henek tejtermelése. Ezt az elmúlt télen minden gaz-
dálkodó tapasztalhatta is.
A hosszantartó nyári melegben azonban pont ez a 
fermentációs hő fogja nehezíteni a belső hőszabályo-
zást, a testhőmérséklet optimális tartományban va-
ló megtartását. A rostgazdag takarmányok fermen-
tációja több hőt termel, mint a könnyen emészthe-
tő takarmányadagok lebontása. Az állatok étvágya, 
szárazanyag-felvétele amúgy is csökken, tehát a ta-
karmány táplálóanyag-koncentrációjának megtartása 
érdekében növelni kell az energia- és fehérjebevitelt, 
tehát kézenfekvő megoldás az adag abrakarányának 
megemelése. És itt mindjárt egy óriási ellentmondás-
ba ütközik a tenyésztő. Amennyiben csökkenti a TMR 
rostkoncentrációját, támogatja a tehén hőszabályzó-
rendszerét, de a magasabb abrakadag-bevitel növelni 
fogja az acidózis kialakulásának kockázatát.

Puffer-stratégia a hőstressz  
okozta veszteségek csökkentésére
A hőstresszes időszakban a takarmányadagok ösz-
szeállítása során a legfontosabb feladat az egyenle-
tes termeléshez szükséges tápanyag-koncentráció 
fenntartása mellett az egészséges bendőműködés 
biztosítása. Ennek egyik lehetősége, hogy a könnyen 
emészthető szénhidrátok etetése miatt bekövetkező 
pH-csökkenést bendőpufferek etetésével ellensúlyoz-
zuk. Természetesen bendőpuffer alkalmazása egész 
évben szükséges az intenzív tejelő tehenészetek-
ben, de a hőstresszes időszakban elengedhetetlen a 
használatuk. Már tavasszal érdemes az általánosan 
használt szódabikarbóna egy részét hosszú hatású, 
összetett pufferre cserélni, ami bár első ránézésre a 
takarmányozási költség emelkedését mutatja, a vele 
elért hatás éppen ennek ellenkezője lesz.
Vizsgálatok alapján a legjobb hatást az elmeszese-
dett tangeri algákból készült pufferek alkalmazásával 

lehet elérni, mivel szerkezetüknek köszönhetően a 
hagyományos pufferekhez képest több savat képesek 
megkötni. Másik előnyük, hogy lassan bomlanak le, 
így a takarmányfelvételt követően folyamatosan fej-
tik ki hatásukat.
Kombinált bendőpufferek előnye abban rejlik, hogy 
tartalmaznak olyan makro- és mikroelemeket, me-
lyek szükségesek a bendőbaktériumok szabályos 
működéséhez, illetve erősítik a szervezet védekező 
mechanizmusait. Illóolaj-tartalmuk fokozza az állatok 
étvágyát, szárazanyag-felvételét, élesztőtartalmuk 
pedig kedvezően hat a tejtermelésre és a tej beltar-
talmára.

A zavartalan termelés érdekében 
már most érdemes felkészülni,  

és teheneinket felkészíteni  
az elkerülhetetlenül 

bekövetkező hőstresszes napokra!
  

Kürthy-Molnár Zoltán
  Timac AGRO Hungária Kft.
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Mikotoxinok: veszélyesek állatra, emberre, de van megoldás!
A Romer Labs és a Biomin régi-új fenyegetésekről és a legújabb 
kutatásokról tájékoztatta a szakma nyilvánosságát

Világszerte, így hazánkban is egyre több a legalább egy, de jellemzően egyszerre többféle mikotoxinnal szeny-
nyezett termény és takarmány. Ezek között vannak rég ismert hatású méreganyagok, de a kutatások folya-
matosan fedik fel a látótérbe kerülő új toxintípusokat, amelyek hatásait ugyan részben már ismerjük, de jog-
szabályi határértékek még nincsenek érvényben ezekre a vegyületekre. Erről a problémakörről és az átfogó, 
biológiai alapú megoldásokról szólt a Romer Labs és a Biomin közös szakmai tanácskozása Budaörsön.

Bevezetőjében Tanyi Er-
vin, a Romer Labs  
Diagnostic GmbH magyar-
országi régióvezetője rámu-
tatott: az 1982-ben alapított, 
ma világszerte 8 kompeten-
cia- és laborközponttal mű-
ködő cég célja kezdettől az 
egészségesebb élelmiszerek 
és takarmányok biztosítása 
volt. Ennek érdekében dol-
gozták ki a gyorsabb és pon-
tosabb terményminta-elemző 
eljárásokat, amelyek – gyors-

tesztek vagy referenciavizsgálatok keretében – a mikotoxi-
nokon felül olyan szennyező anyagok kimutatására szol-
gálnak, mint patogén mikroorganizmusok (pl. Salmonella), 
genetikailag módosított szervezetek (GMO) és egyéb szer-
maradványok (pl. antibiotikumok).
A szakmai előadások sorában a látótérbe kerülő mikotoxi-
nok kapcsán Franz Berthiller (IFA-Tulln) rámutatott: nem 
lett több az állat- és humánegészséget fenyegető mikotoxi-
nokból, hanem a laboratóriumi eljárások fejlődése és a lehe-
tőségek bővülése révén több mutatható ki. A közelmúltban 
kimutatott toxinok (pl. NX-toxinok, kötött mikotoxinok) a 
világ olyan részein kapott mintákban is megjelentek, ahol 
korábban nem tapasztalták előfordulásukat; továbbá létez-
nek olyan „alulértékelt” vegyületek, amelyeket már több éve 
felfedeztek, de nem említik a legjelentősebb toxinok között, 
ezért nincsenek is (még) szabályozva, bár hatásaik egyre 
inkább egyértelműek. Ezek kimutatására alkalmas az LC-MS 
multi-mikotoxin módszer, amelynek egységesített módsze-
rével idő és költség takarítható meg, megvalósítható a szi-

nergiahatások értékelése több mikotoxin együttes jelenléte 
esetén, és a nem várt szennyezési minták is felfedezhetőek. 
Ezt igazolja a Biomin Spectrum 380® óriási adathalmaza is: 
45 országból 1059 minta révén 2015 vizsgálat történt.
Dr. Mézes Miklós akadémikus (SZIE, MTA; képünkön) az er-
got alkaloidok (amin és peptid) akut és – sajnos drámaibb, 
gyakoribb – krónikus toxikózisáról beszélt, amelynek egyik 
következménye sertéseknél kiálló testrészek elhalása, szar-
vasmarhánál súlygyarapodás-visszaesés, vetélés, csökkent 
termékenyülés, sőt, a gyakoribb hőstressz. A tudós szólt 
még a fuzáriumok által termelt moniliforminról, valamint az 
Alternaria-fajok mikotoxinjairól, toxikus hatásaikról a külön-
féle haszonállatokat érintően.
A laboratóriumi kérdésekre, hogyan határozhatóak meg 
ezek az újonnan felismert mikotoxinok, két szakember igye-
kezett válaszokkal szolgálni. A Romer Labs vezető kutató-
ja, Georg Häubl az ergot alkaloidok és Alternaria toxinok 
vizsgálati lehetőségeit ismertette. Majd a NÉBIH referenci-
alaboratóriumából Tölgyesi Ádám arról számolt be, hogy az 
európai és a hazai hatóságok milyen támogatást tudnak a 
vizsgáló laboratóriumoknak nyújtani.
A Biomin színeiben a vállalat olasz szakembere, Michele 
Muccio, a tömeg-spektroszkópia előnyeit részletezte. A kifi-
nomult technológia jelenti a jövőt a mikotoxinok elemzésben, 
a rutin analízishez képest előnye, hogy teljesebb képet nyújt 
az adott terménymintát érintően a benne esetleg megtalál-
ható összes toxinról. A Biomin termékmenedzsere beszélt 
a hagyományos vizsgálati módszerekkel nem kimutatható 
úgynevezett kötött (maszkolt) mikotoxinokról. Ezek azok, 
amelyeket a növény – önmaga védelmében – módosult, kö-
tött formában (pl. glükozidként) tárol el, ám e glükozid kötés 
felbomlik az állat bélrendszerébe jutva, és ott felszabadul a 
mikotoxin. Ezek, illetve az úgynevezett látótérbe kerülő mi-
kotoxinok ellen összetett biotechnológiára van szükség: a 
mikotoxinok megkötésére, biológiai átalakítására és biológiai 
alapú védelemre a hatásuk ellen. Ezt a célt szolgálja a Biomin 
Mycofix® 5.E elnevezésű piacvezető terméke.

 
Kohout Zoltán

Maradt még kérdése?
Keressen minket!

office.hungary@biomin.net
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Állattartásra tervezett csarnok svédacélból
Ma már kisebb és közepes magánvállalkozások beruházási tervei esetén sem számít luxusnak, és 
a mezőgazdaságban is egyre elterjedtebb a modern és tartós acélszerkezetű csarnok használata. 
Legyen szó baromfitartó és -nevelő létesítményről, sertéstenyészetről vagy tehenészetről, az egyes 
üzemek jellegzetességeit figyelembe vevő szerkezetek állnak rendelkezésre, amelyet hozzáértő 
mérnökök szabnak a megrendelői igényre.

A legfőbb szempontok a funkcionalitás, a rövid gyártási, 
szállítási határidő, és olyan épület, amely a megrende-
lő által gyorsan birtokba vehető, hosszútávon tartós és 
energiatakarékos. Erre fejlesztette ki a Swedsteel kis- 
és középméretű csarnokait, amelyeket előszeretettel 
használnak a mezőgazdasági kis- és közepes gazdasá-
gok, állattartók és feldolgozó üzemek egyaránt.

Fontos funkcionális – és természetesen megrende-
lői – elvárás, hogy az épületszerkezetek megfelelő 
ellenálló-képességgel rendelkezzenek az állattartás-
ból fakadó agresszív korróziós környezettel szemben.  
A Swedsteel mindezt alapul véve a különböző állat-
tartási formákra jellemző speciális igényeknek megfe-
lelően, átgondolt épületelemekkel, műszaki megoldá-
sokkal kialakított csarnokai közül ajánlja a megfelelőt.

A mezőgazdasági szektor igényeire szabva
Csirkekeltető, baromfinevelő esetén az általában sza-
lagrendszerű technológia miatt kifejezetten gyakori az 
igény a szokásosnál kisebb szélességű (10-15 méter) 
vagy akár egészen hosszú (60-90 méter) csarnoképü-
letre. Ebben az esetben a megrendelő igényére sza-
bott tervezés attól is függhet, hogy mélyalmos vagy 
ketreces tartásról van szó. Ugyanis cél lehet, hogy a 
mélyalmos tartás esetén a takarításkor használt ki-
sebb gépek mozgását ne akadályozzák oszlopok, il-
letve azok védve legyenek az esetleges ütközéstől. Az 
ilyen épületek tervezésén dolgozó mérnökök arra is 
gondolnak, hogy hova és milyen távolságokkal szük-

séges például az itatókat függeszteni, vagy hogy egy 
sertéshizlaldában „egysoros” vagy „kétsoros” kialakí-
tásra van lehetőség. Emellett más műszaki tartalom-
mal is nagymértékben követhető az épületben tartani 
tervezett állatok szükséglete: így mások mellett az, 
hogy egy tehenészetben fontos a belső klíma, ezért 
hőszigetelt csarnokváltozat javasolt.
Bármilyen állattartó üzemben elvárás, hogy a belső 
terek, felületek könnyen takaríthatóak, fertőtleníthe-
tőek legyenek, és oly szerkezeti elemek használata 
legyen a jellemző, amely esetén minél kevesebb he-
lyen állhat meg, gyűlhet össze a por.
Mindezen fontos részleteket a bármilyen állat tartá-
sára alkalmas épület esetén is figyelembe veszi a ter-
vezés, amely a Swedsteel szakembereinek évtizedes 
tapasztalatain alapszik.

Korszerű gyártás, elérhető áron
A cég által készített valamennyi elem tűzihorgany-
zott svédacélból készül. A gyártás a legkorszerűbb, 
nagymértékben automatizált technológiával történik, 
aminek köszönhetően az alapanyag kiemelkedő mi-
nősége ellenére a csarnokok ára megfizethető. A ma-
gyarországi gyártóüzemnek köszönhetően a szállítási 
költségek ugyancsak kedvezően alakulnak nem csak 
itthon, hanem a régió szinte bármely országában.

A minőségi és hosszú élettartamú csarnokok bátran 
ajánlhatóak munkagépek, járművek, szerszámok, 
ömlesztett vagy zsákolt termények, áruk biztonsá-
gos és az időjárás viszontagságaitól védett tárolási 
céljára, vagy akár tenyészállatok tartásához, istállók, 
fedett szállások építésére, de megfelelnek a legkü-
lönbözőbb élelmiszer előkészítő, illetve kisebb méretű 
élelmiszeripari feldolgozóüzemek (például savanyí-
tók, csomagolók, hűtőházak, feldolgozó kis üzemek) 
esetén is.

Keresse a Swedsteel munkatársait, kérjen ingyenes 
mérnöki, műszaki segítséget, árajánlatot akár az épí-
tési helyszínen!

További információ:  
http://csarnok.swedsteel.hu/agrar
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~~ !!!!~~ KFT 
MSZENIS022000,2005 NAGYSZÉNÁS "a" 06 (68) 443-082 

Fötevékenységünk haszonállat-eledel gyártás. 
Termékeinket csak megrendelésre gyártjuk. 
Előállított termékeink: lúd·, broiler·, tojó-, pulyka·, 
szarvasmarha· takarmányok, valamint sertés tápok 
(a babytápszertöl a hizótápig}. 
Előírás szerint gyárthatunk terápiás gyógyszeres 
takarmányokat, valamint gyógynövényekkel 
készült takarmánykeverékeket. 
Takarmánykeverő üzemünk vállal bérgyártást, 
terményielvásárlást és terményraktározást is. 
Teherfuvarozás 14 · 24 tonnáig. 
Mobil: 06(30)330-3640, Tel.: 06(68)443-015, 06(68)443-082 
e-mail: nitakkft@t-email.hu, takarmanykevero@nitak.hu 

SERTÉSTELEP ELADÓ 
JÁSZSZENTANDRÁSON 

Ár: 70.000.000 Ft nettó - Alapterület: 9332 m2 

N.É.B. l.H-nél regisztrált, sertés-állattartó telep! 
• Területe: 35000 m', és 15000 m' trágya tároló 
• 15 épület melynek hasznos alapterülete 9332 m' 
• malacnevelő , kocaszállás, irodahelyiség,kiszolgáló létesítmények. 
•Több ezer sertés tárolására, nevelésére alkalmas. 
•Kiváló pályázati lehetőségeket rejt magában. r.:' c:::~~=H::li'llliil'~iJ 
• Állattartási telep korszerűsítésére , 

pályázat benyújtható rá . 

Érdeklődni: +36-20/3208-024 

Találkozzunk 
Mezőfalván! 

l.NAK 
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK 
A,.,.._, S és M " f 1 L?.qra rq"P. how - ezo a va 

2017. május 31. - június 1. 



Helyszín: Debrecen, 
Böszörményi út 138. 

Nemzetközi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár 

Debrecen 

52/436-011 www.farmerexpo.hu farmerexpo@farmerexpo.hu 



OPTIMUM Dl ESEL INJECTION SYSTEM 
GÉP- ÉS ALKATRÉSZ-KERESKEDELEM • SZERVI Z • DfZELTECHNIKA 

Lombardini VM Detroit Lombardini : 
3 4 

1551 2082 1649 2199 
Folyaaél< 

25/33 35/48 28/38 35/48 
0 45 

"6/3 16/ 16 "12/12 
6" 230mm 

km/h 30 
dobfék 

540 / 540E 540/750 
mechanikus ka~solású elektrohidraulikus 

szervó, elsőkerék 
5 

4.8 6 
1000 1500 

2 munkahengeres 1 köz[>onti munkahenger 
18.5 38 33 
1100 1650 1440 1650 
3 5 25 2949 
1098 1420 1225 

234-275 250 300 316 
1100 1370 1623 1723 

llandó kai:>csoll'iató 
7,50X16 280/70r18 280/85r20; 200/70r16 

opció opció opció 

H-6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109. • Telefon: Hernek Zoltán +36 30 9839 448 
Alkatrész: +36 30 4160 911 , +36 70 2052 250, +36 76 507 817, +36 76 507 818 E-mail: 
Értékesítés: +36 76 507 814 • Fax: +36 76 482 099 • Szerviz: +36 30 2291 354 info@odisys.hu 

D 
www.odisys.hu 

O Friedrich Jenő: +36 30 773 6701 f) Gombos Zoltán: +36 30 731 7508 , _ 
Q Hernek Zoltán +36 30 9839 448 0 Pálffy Endre: +36 30 227 1406 • I DJ f=tt§j 
0 Hemek Gábor: +36 70 58 79 117 



Milyen gazdaságot visz tovább a fiam? 

MINDEN ÉV ÚJABB KIHÍVÁSOKAT HOZ A KUKORICATERMESZTŐK SZÁMÁRA. 

A kultúrnövény védelmének szükségessége nem megkérdőjelezhető. A kukoricamoly elleni 

probléma megoldására a DuPont a Coragen rovarölő szer kifejlesztésével nyújt korszerű 

megoldást a gazdálkodók számára. A Coragen• hatékonyan védi a kukoricát, miközben 

kíméletes a hasznos élő szervezetekkel szemben. Éljen most a magas hatékonyságú 
növényvédelem lehetőségével, hogy vállalkozása a jövőben is sikeres lehessen. 

További információk: novenyvedelem.dupont.co.hu 

Du Pont™ 
Coragen® 
rovarölő szer 
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