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A rendezvényekre Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében, Balkányban 
került sor. Először az országos jég-
védelmi rendszer (JÉGER) Kelet-Ma-
gyarországi Logisztikai Központ 
építéséhez kapcsolódóan került el-
helyezésre az alapkő, benne egy idő-
kapszulával, majd a nagy sikerű Ag-
rárfórum is megrendezésre került a 
közeli művelődési központban.  

A JÉGER-rendszer alapkőletételé-
ről:

A klímaváltozás következtében 
egyre gyakoribbak a szélsőséges idő-
járási események, és ezek kedvezőt-
len gazdasági, környezeti, illetve tár-
sadalmi hatása is növekszik. Emlékez-
zünk csak a két éve Rozsály környékét 
ért nagyarányú, és egymást követő-
en több alkalommal lecsapó jégve-
rés által okozott károkra, vagy a már 
majd’ 10 éve Nyírbogdány – Nagy-
halász környékét ért károkra, melyek 
egyes nyomai még ma is látszanak a 
lakóházakon.  A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara ezért az élére állt azok-
nak a gazdálkodói és kormányzati 

törekvéseknek, amelyek országos 
hatókörű jégkármérséklő rendszer 
kialakítását szorgalmazták – fogal-
mazott Rácz Imre megyei elnök, 
majd hozzátette: országos szinten 
annál hatékonyabb a jégeső-elhárí-
tás, minél nagyobb összefüggő terü-
letet fed le, ugyanis a rendszerbe be 
nem vont területről érkező zivatar-
felhők elleni védekezés nehéz, ezek-

hez a hatóanyag gyakran már későn 
érkezik. Egész Európában egyedülál-
ló lesz, hogy a megvalósításra kerülő 
rendszer az ország teljes területét le-
fedi az egyes, eredményesen, de szi-
get-szerűen működő lefedettség he-
lyett. Sőt további bíztató fejlemény, 
hogy a megyénkkel szomszédos, ha-
táron túli területeken is megkezdőd-
tek a rendszer további kiterjesztésére 
vonatkozó előkészítő folyamatok egy 
nemzetközi, határon átnyúló pályá-
zat keretében, így nemsokára még 
nagyobb védelmet kaphat hazánk 
„gyümölcsös kertje”.

A jégkár-enyhítési rendszer kiépíté-
sének teljes költsége nagyságrendi-

leg kétmilliárd forint, ebből a Vidék-
fejlesztési Pályázat keretében 1,8 mil-
liárd forint számolható el. Az országos 
jégkármérséklő rendszer a becslések 
szerint évi 1,5 milliárd forintos mű-
ködtetési költségét az országos ag-
rár-kárenyhítési alapból finanszírozza 
a kamara. A rendszer működtetése a 
gazdák, gazdálkodók számára plusz 
költséget nem jelent – hangzott el a 
szerdai alapkőletételkor. Ugyanakkor 
mivel az ország minden egyes cm2-
ét védi, így a magán- és köz-, illetve 
állami vagyon elemeket is, ezért a kö-
zeljövőtől lehetőség nyílik a magán-
személyek 1 %-os adójának e célból 
történő felajánlására is. Ez egyben 
uniós elvárás is volt a pályázat kiírás 
érdekében.

A jégszemcsék mérete

– A jégeső-elhárító rendszer kialakí-
tásával a jégeső előfordulásának gya-
korisága, valamint a jégszemcsék mé-
rete és ez által az általuk okozott kár 
mértéke csökkenthető – húzta alá a 
rendszer fontosságát Rácz Imre. Az 
alapkő letételnél jelen levő Jakab 
István, a MAGOSZ elnök hozzátet-
te: a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra működtetésében induló országos 
jégkármérséklő rendszer talajgene-
rátoros módszerre épül. Ilyen rend-
szert működtet a Dél-Magyarországi 
Jégesőelhárítási Egyesülés (NEFELA) 
az 1990-es évek elejétől a Dél-Dunán-
túlon, illetve Franciaországban, Spa-
nyolországban és Horvátországban 
is ezt a módszert alkalmazzák. A ta-
lajgenerátor ezüst-jodid tartalmú 
hatóanyagot párologtat el, ami felá-
ramlással a felhőkbe jut, és ott csök-
kenti a kialakuló jégszemcsék mére-
tét. A jégesők előfordulásának való-
színűsége nem zárható ki teljesen, 
azt viszont garantálni lehet, hogy a 
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Alapkő letételt és Agrárfórumot tartott a NAK 
Szabolcs –Szatmár – Bereg megyei szervezete
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ban elhelyezésre került Támogatási 
Okiratot aláírásával hitelesítette is, és 
további elismerő szavakkal köszön-
tötte az eseményt.

Az alapkő letételkor ún. időkapszu-
lát is elhelyeztetek a megjelentek, 
melybe a következő dokumentumok 
kerültek a jövő generációi számára: 
A Kelet-Magyarország című megyei 
napilap aznapi száma, a Balkányi Fi-
gyelő című helyi önkormányzati lap 
utolsó száma, a pályázati Támogatá-
si Okirat egyes részei, a Logisztikai 
központ működési területét bemu-
tató térkép, a megjelent elöljárósá-
gok kézjegyével ellátott dokumen-
tum, a megyei elnök beszámolójának 
teljes szövege, a Logisztikai központ 
tervrajza.

Ezt követően a gazdákat leginkább 
érdeklő szakpolitikai kérdésekről a 
fent is nevezett személyek nyújtot-
tal tájékoztatót a nagy számban meg-
jelent hallgatóság részére.

talajgenerátor manuális működteté-
sű berendezés. (Ebből 141 már mű-
ködik a NEFELA jelenlegi területén, 
ami kiegészül kettővel). A fennmara-
dó 222 generátor automata lesz. Már 
megkezdődött a generátorok kitele-
pítése – beüzemelése, hogy már eb-
ben a szezonban is védelmet nyújt-
hassanak.

Az alapkő letételt megtisztelte je-
lenlétével Dr. Viski József, a Minisz-
terelnökség agrár-vidékfejlesztési 
programokért felelős helyettes ál-
lamtitkára, aki eredetileg jóváhagy-
ta a NAK pályázatát. Az időkapszulá-
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lehulló jégszemcsék mérete kisebb 
lesz annál, mint amik a rendszer hasz-
nálata nélkül hullanának le. A ható-
anyag légkörbe juttatása sem egész-
ségügyi, sem környezetvédelmi koc-
kázatot nem jelent. A rendszer egyéb 
jellemzőit már Belinszky Gergely, a 
NAK projekt vezetője mondta el a 
jelen lévőknek.  A talajgenerátorokat 
országosan egy képzeletbeli 10xr 10 
kilométeres rácsháló rácspontjaihoz 
illesztve telepítjük. Összesen 986 ta-
lajgenerátor szükséges a megfelelő 
országos fedés biztosítása érdekében, 
melyek döntő többsége, 764 darab 

Minden jog fenntartva. 

A lapban megjelent publikációk, 

illusztrációk, képek, információs 

anyagok, grafikák a Kiadó írásbeli 

engedélye nélkül máshol nem hasz-

nálhatók fel. A közölt cikkekért a 

szerzők, a reklámokért pedig a hir-

detők vállalják a felelősséget.

Főszerkesztő:
Nádasi Zoltán 
(70) 905-77-74

e-mail: agrarhirnok@gmail.com

Nyomdai előkészítés: 
Fodor Irodagép Bt.

Nyíregyháza, 
Derkovits út. 132-136.

• ISSN 2416-2108 (Nyomtatott) 
• ISSN 2416-2116 (Online)

Kiadó: Micro Kommunikációs Kft.
1119 Budapest, Bor u. 1.
Tel.: +36-(70) 907- 40-77

Országos Mezőgazdasági Információs 
Szaklap

V. évfolyam I. sz. 2018. márc.-ápr.

e-mail: agrarmediairoda@gmail.com
honlap: www.agrarmediairoda.hu



T Ö M E G T A K A R M Á N Y  T E R M E S Z T É S

4 • 2018. március-április •www.agrarmediairoda.hu

A klímaváltozás következtében 
várható kevesebb csapadék, a szá-
raz időszakok hosszának növeke-
dése és a hőmérséklet emelkedése 
miatt a tenyészidőszakban még 
tovább fokozódik a vízhiány, ami 
öntözetlen körülmények között 
egyre kockázatosabbá teszi a nagy 
vízigényű növények termesztését. 
Tömegtakarmány termesztésünket 
(szilázs) ezért nagyobb biztonsággal 
és kisebb költséggel alapozhatjuk a 
többi gabonafélénél igénytelenebb 
és szárazságtűrőbb magyar nemesí-
tésű rozs és tritikálé fajtákra. Ezek kis 
vízigényű növényfajok (fajták) és a téli 
félév várhatóan növekvő csapadéká-
val az áprilisi kaszálásig vegyszermen-
tesen, környezetbarát technológiával 
és biztonságosan termeszthetők. A 
télen lehullott csapadék – megfelelő 
tápanyagellátás mellett – fedezi az 
áprilisban már nagy zöldtömeget adó 
(15-22 t/ha szilázs, 30% szárazanyag 
tartalommal) rozs és tritikálé vízigé-
nyét. Tehát ezzel a hasznosítással el-
kerülhető a várhatóan egyre aszályo-
sabbá váló nyári időjárás kockázata 
és már korán, kis ráfordítással és nagy 
termésbiztonsággal minden évben 
(kis termésingadozással) előállítható 
egy kiváló tömegtakarmány – a ga-
bona szilázs. Kísérleti eredményeink  
- és a rozsnál már több éves üzemi ta-
pasztalatok is - alátámasztják ezeknek 
a gabonaféléknek a létjogosultságát 
a hazai tömegtakarmány termesz-
tésben és felhasználásban. Ehhez a 
termesztési módszerhez kitűnő bio-
lógiai alapokat biztosítanak a magyar 
nemesítésű Ryefood rozs és Hungaro 
tritikálé fajták, amelyek ebben a kora 
tavaszi időszakban kaszálva is már 
nagy zöldhozamot és kiváló takar-
mányértékű (magas nyersfehérje, 
kiváló rostemészthetőség) szilázst 
biztosítanak. A lucerna pedig, mint 
a legfontosabb pillangós szálastakar-
mány, természetesen a közeljövőben 
is meghatározó lesz.

Termesztésük, hasznosításuk a 
világon és Magyarországon

•	 A rozs termesztése világviszony-
latban csökkenő (abrak) tendenciát 
mutat (2016-ban: 4,6 millió ha, ebből 
Oroszország:1,2 millió ha, Lengyelor-
szág: 0,8 millió ha, Németország: 0,6 
millió ha, Belorussia: 0,2 millió ha, 
USA, Kanada, Kína, Ukrajna és Spa-
nyolország egyenként kb:150 ezer 
ha körüli, Törökország: 120 ezer ha, 
Magyarországi vetésterülete pedig 
31 ezer ha volt 2017-ben.  Oroszor-
szág és Észak-Európa főként étkezé-
si célra termeszti (kenyérgabona), a 
többi országban vegyes hasznosítás 
(étkezési és takarmány) felhasználás. 
A hazai statisztikai vetésterületben 
nincs benne a szilázs előállítás egyre 
növekvő területe, amely a fémzárolt 
vetőmag előállításból, forgalomból 
(kb. 3000 tonna/év) és a felhasználók 
termesztési információiból becsülve 
20-25 ezer ha lehet (logikus döntés!).  

•	 A tritikálé termesztése világvi-
szonylatban növekvő (abrak és szilázs 
egyaránt) tendenciát mutat (2016: 4,4 
millió ha, ebből Lengyelország:1,4 
millió ha, Belorussia: 0,5 millió ha, 
Németország: 0,4 millió ha, Francia-
ország.: 0,3 millió ha, Oroszország, 
Kína, Spanyolország egyenként.: 0,2 
millió ha,  Litvánia és Magyarország 
pedig kb.: 100 ezer ha körüli. Néhány 
országban pl. Ausztrália (78 ezer ha), 
Oroszország, Lengyelország és Ma-
gyarország az étkezési felhasználá-
sa is növekszik. Magyarországon az 
utóbbi években 120 ezer ha körüli 
területen termesztették, de 2017-
ben 96 ezer ha-ra csökkent, amibe 
nincs benne a még kis területen folyó 
szilázs előállítás.

•	 A lucerna termesztése az utóbbi 
években a világon 35 millió ha körü-
li, kicsi ingadozással. A világ minden 
részén termesztik, a földrészek közül 
Észak-Amerikában, az országok kö-
zött pedig az USA-ban termesztik 
a legtöbb lucernát. Európa minden 

országában megtalálható.  Magyar-
országon 2010-től 135 ezer ha körül 
mozgott, 2016-ban viszont 195 ezer 
ha-ra emelkedett, 2017-ben pedig 
elérte a 200 ezer ha-t - sajnos nem 
az állatlétszám emelkedése, hanem 
a növényre adott támogatások miatt 
– ami indokolt is!

A tritikálé, mint új tömegtakar-
mány - kitekintés a világba

•	 Az őszi tritikálét tisztán (nem ke-
verékben) az USA délkeleti részén 
és Kaliforniában kb. 100 ezer ha-on 
szilázsnak is termesztik.

•	 Ausztráliában is jelentős a tritikálé 
zöldhasznosítása – főként a száraz és 
gyenge termékenységű területeken.

•	 Algériában (Afrika) a tritikáléval a 
kukorica importot igyekeznek kivál-
tani – elsősorban tömegtakarmány 
(szilázs, szenázs, zöldtakarmány) ter-
mesztéssel.

•	  Mexikóban (CIMMYT) nemesítik  
„zöldhasznosításra” is és szarvasmar-
hával etetik.

•	 Kanadában szilázst készítenek 
belőle.

•	 Olaszországban zöld keverékek-
ben is hasznosítják.

•	 Magyarországon is elkezdődött a 
tritikálé tömegtakarmány célú (szi-
lázs)  termesztése, hasznosítása 

A termésre (mennyiség, minőség) 
ható tényezők

1. Ökológiai tényezők (éghajlat és 
talaj)

A kalászos gabonafélék és lucerna 
tömegtakarmány termesztéséhez 
az éghajlatunk és talajadottságaink 
kiválóak és a közeljövőben ezt a klí-
maváltozás sem veszélyezteti !

2. Biológiai tényezők (fajta és vető-
mag) 

A Nemzeti Fajtajegyzékben szerep-
lő - elsősorban magyar nemesítésű 

Új lehetőségek a gabona tömegtakarmány 
(szilázs) termesztésében – a lucerna tükrében
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fajták – és az abból itthon előállított 
vetőmagvak kiváló biológiai alapokat 
biztosítanak a tömegtakarmány ter-
mesztéshez! A külföldön nemesített 
fajtákban nagy lehet a kockázat - el-
sősorban télállóság, betegség ellen-
állóság és termés vonatkozásában is!

3. Termesztési tényezők  (agrotech-
nika, technológia)

Ez az, amit lehet jól és rosszul is csinál-
ni! Ilyen műveletek: vetésforgó kiala-
kítása, talajművelés, tápanyagellátás, 
növényápolás, növényvédelem, öntö-
zés, betakarítás (kaszálás, rendkeze-
lés stb.) és a postharvest technológia 
(silózás). 

1. A klímaváltozás várható hatása, 
mint jelentős ökológiai tényező

A felmelegedés miatt nagyobb 
mértékű lesz az evapotranszsprirá-
ció, amely a nyári félévben növeli a 
vízhiányt és kockázatosabbá teszi a 
nagy vízigényű növényfajok öntözés 
nélküli termesztését! A tenyészidő-
szak kevesebb csapadéka és a száraz 
időszakok hosszának növekedése – a 
hőmérséklet emelkedéssel együtt – 
még tovább fokozza a vízhiányt, ami 
öntözetlen körülmények között elle-
hetetleníti a nagy vízigényű tömegta-
karmány növények, pl. a silókukorica 
termesztését! 

Alkalmazkodás a klímaváltozás-
hoz a tömegtakarmány termesz-
tésben – mi lehet a megoldás?

•	 Tömegtakarmány termesztésün-
ket (szilázs, szenázs) nagyobb bizton-
sággal és kisebb költséggel alapoz-

hatjuk az őszi kalászos gabonafélékre 
(elsősorban őszi rozs és  őszi tri-
tikálé)

•	 Ezek kis vízigényű - a többi gabo-
nafélénél igénytelenebb - növény-
fajok (fajták) a nagyobb valószínű-
séggel rendelkezésre álló téli félév 
csapadékával (+kevés tápanyaggal) 
vegyszermentesen, környezetbarát 
technológiával és biztonságosan 
termeszthetők (+ terület felhaszná-
lása nélkül). A betakarítás (kaszálás 
áprilisban) után még vetni lehet (siló) 
kukoricát, napraforgót, cirkot, kölest, 
szóját stb. Leggyakrabban 2 silókuko-
rica között lehet termeszteni.

•	 A lucerna nagy víz- és tápanyag-
igényű, ennek ellenére a magyar faj-
ták kiváló alkalmazkodóképessége, 
szárazságtűrése és télállósága révén 
– jó vízgazdálkodású talajainkon – 
öntözés nélkül is biztonságosan és 
eredményesen termeszthetők.  A 
tarkavirágú (Medicago varia) fajták 
homokon is! A lucerna termesztése 
nincs veszélyben! Nagyobb figyelmet 
érdemelne a jó minőségű széna ké-
szítés is a 2., 3., 4. növedékből! (spe-
ciális géprendszer). Nagyobb jelentő-
sége lehet még a tömegtakarmány 
termesztésben olyan igénytelen, jó 
szárazságtűrő fajoknak és hazai faj-
táiknak is, mint pl. Szöszös bükköny, 
Szarvaskerep, Évelő rozs!

2. Biológiai alapok a rozs, tritikálé 
és lucerna tömegtakarmány ter-
mesztéséhez

A Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő 
magyar nemesítésű fajták és az abból 

itthon előállított vetőmagvak kiváló 
biológiai alapokat biztosítanak a ga-
bona (rozs és tritikálé) – és lucerna 
tömegtakarmány termesztéséhez és 
az ezekből előállított fémzárolt vető-
magvak kielégítik a hazai keresletet. 
(1.-2.-3. táblázat)

Tritikálé nemesítés

•	 Az első tritikálé (búza-rozs hibrid) 
előállítása Wilson angol botanikus ne-
véhez fűződik 1875-ben. Az általa elő-
állított hibrid azonban meddő volt. 
Az első termékeny hibrid előállítása 
Rimpau német növénynemesítő ne-
véhez kötődik 1890-ben. Ezek után 
sok kutató és nemesítő foglalkozott 
a tritikáléval a világ számos táján. Az 
első oktoploid (8n) tritikálét közön-
séges hexaploid (Triticum aestivum) 
búza x rozs amphiploidokból hozták 
létre.

•	  A helyes út a Triticum durum 
(vagy T. turgidum) búza és a rozs 
hibridizációján keresztül vezetett, 
amelynek eredménye a primer he-
xaploid (6n) tritikálé előállítása. A 
magyarországi tritikálé nemesítés 
úttörője Kiss Árpád (Rédei György), 
akinek nevéhez fűződik a világon 
elsőként a szekunder hexaploid tri-
tikálé fajták előállítása (1968, T-57, 
T-64), majd utasításra a nemesítési 
anyagok átadása a lengyeleknek és 
ezután hosszú szünet a magyar ne-
mesítésben.

•	 Nemesítését sikerült újraindíta-
nom a 80-as évek végén, Kisvárdán, 
majd Szegeden (Bóna Lajos, Pauk 
János), Martonvásáron (Láng László, 
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Bedő Zoltán) és Karcagon is elkezd-
ték a honosítását, majd nemesítését. 
Mosonmagyaróváron Kiss Árpád fia, 
Kiss József nemesítette. A kisvárdai 
magánnemesítés legnagyobb je-
lentőségű eredménye a Hungaro 
fajta előállítása volt (lásd 1. ábra), 
amely áttörést jelentett nemcsak a 
humán felhasználás területén, de 
újabban a szilázs előállításban is. 
Az 1. képen a Hungaro triticale kro-
moszómái láthatók. A Rozs genomi 
DNS-t Biotin-11-dUTP (világoszöld)  
segítésével jelöltük a martonvásári 
(MTA ATK) GISH vizsgálat során, míg 
a búza A és B genomjához tartozó  
kromoszómák jelöletlenek maradtak. 
Tehát hexaploid, 42 kromoszómával 
rendelkező tritikálé fajta, amely egye-
síti magában a rozs és a (durum) búza 
génállományát.

Rozs nemesítés, tájfajták

•	 A 19. század végén Németország-
ban Rimpau nevéhez fűződik az első 
tudatos nemesítői beavatkozással 
nyert rozsfajta. A legismertebb rozs-
nemesítő a német Lochow volt. 

•	 Magyarországon tájfajták (Nyíri 
rozs) termesztését követően Fleisch-
mann Rudolf, Horn Miklós, Papp 
Zsigmond, Teichmann Vilmos, 
Bauer Ferenc és Vágó Mihály rozs-
nemesítői tevékenysége eredménye-
ként kerültek újabb fajták a közter-
mesztésbe. Tájfajták: Lovászpatonai 
a Dunántúlon, Varda (Kisvárdai 1) a 
Nyírségben. A mai igényeket (szilázs 
is!) kielégítő, korszerű  populációs 
fajta: a Ryefood.

•	 Új genetikai bázist jelentett a 
rozsnemesítésben a Kotvics Gi-
zella által előállított Secale cereale 
x Secale montanum évelő fajhibrid, 
amelyből 1998-ban születtek az 
első évelő rozs (Secale cereanum) 

fajhibrid fajták, pl. a Kriszta. Geiger 
(Németország, 1970) cms forrás fel-
fedezésével lehetővé tette az étke-
zési rozs hibridek előállítását.

Lucerna nemesítés

•	Magyarországra Tessedik Sámu-
el hozta be 1768-ban (Ő honosítot-
ta meg az akácot és cukorrépát is!). 
Grábner Emil már 1910-ben meg-
kezdte az Óvári tarkavirágú lucerna-
fajta nemesítését, amelyhez a neme-
sítési alapanyagot homokvidékekről 
gyűjtötte. 

•	 Fontosabb nemesítési helyek a XX. 
században: Szarvas, Kisvárda, Kom-
polt, jelenleg Szarvas és Kisvárda.

Fajták megnevezése Szaporító terület (ha)
(2017) Fajtaoltalom

Dusi 

GK Rege van SZTNH 

GK Maros van SZTNH 

GK Szemes van SZTNH 

Hungaro 207 SZTNH 

KG Berek 

Korpus CPVO 

Leopard 

Lotru 

Mv Sámán 

Mv Talentum 

Mv Talizmán 

Odisej 

Polego CPVO 

SU Agendus van 

Szabolcs 

Szilaj 

Titan van CPVO 

Összes szaporító terület: 1182

Fajták megnevezése Szaporító terület (ha)
(2017) Fajtaoltalom 

Gamet 

Inspector van 

Kisvárdai alacsony 

Kisvárdai legelő 

Ryefood 129 SZTNH 

Varda van

Összes szaporító terület: 318

1. táblázat: Tritikálé Nemzeti Fajtajegyzék (2018)

2. táblázat: Rozs Nemzeti Fajtajegyzék (2018)

1. kép
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•	 Kisvárdán az Állami Királyi Nö-
vénynemesítő Telep alapítását (1943) 
követően Teichmann Vilmos indí-
totta el a savanyú homoktalajokon 
is eredményesen termeszthető, úgy-
nevezett „homoki” tarkavirágú lucer-
na nemesítését. Tuzsoni kékvirágú lu-
cerna és Sarlós (Svéd, vagy Sárkerep) 
lucerna (Medicago falcata) természe-
tes keresztezéséből származó popu-
lációs kiindulási anyagból állították 
elő a Kisvárdai fajtajelölt lucernát. 
Teichmann időközben folyamato-
san javítja a fajtajelöltet és a „Kisvár-
dai” fajta végül a tömegkeresztezé-
si (polycross) kísérletben a savanyú 
homoktalajon legjobban szereplő 
klónok keverékéből származik. Így 
1967-ben „Kisvárdai” néven állami 
minősítésben részesítik. Ez volt az 1. 
fajta, amely lehetővé tette, hogy a sa-
vanyú homoktalajokon is - megfelelő 
technológiával - eredményes lucer-

natermesztést lehessen folytatni. Mai 
korszerű fajhibrid fajta az Olimpia (7. 
kép), amely nemcsak a gyenge ter-
mékenységű talajokon, de a legjobb 
termékenységi területeken is az egyik 
legnagyobb fehérjehozamot produ-
káló fajta. 

A magas fehérjetartalmú és nagy 
hozamú Olimpia fajhibrid lucerna-
fajta fontosabb tulajdonságai (ada-
tok forrása: Nébih (OMMI) 4 éves gaz-
dasági érték vizsgálat kísérletek ered-
ményei) az alábbiakban foglalhatók 
össze:

•	 Szárazanyag termése 4 év alatt 
összesen: 61,9 t/ha (15,5 t/ha/év).

•	 Magas fehérje-tartalmú (23 %), 
vékony szárú, leveles lucerna,  kivá-
ló hektáronkénti fehérjehozammal. 4 
évben összesen: 12,4 t/ha (3,6 t/ha/
év fehérjehozam). 

•	 Dúsan elágazó gyökérrendszere 
a talaj felső 2 m-es rétegét sűrűn át-
szövi, de mélyre is hatol! Kiváló szá-
razságtűrő! 

•	 Megfelelő agrotechnikával képes 
5-6 éves élettartamra! 

3. A tritikálé, rozs és lucerna tö-
megtakarmány (szilázs) termesz-
tés agrotechnikája

 3.1. A tritikálé szilázs előállítás 
agrotechnikája

•	 Talajigény: a rozsnál igényesebb a 
talajra, 0,8% humusztartalom fölötti 
talaj már jó, de szilázsnak jó talajon is!

•	 Elővetemény: korán lekerülő 
pillangósok (pl. lucerna), de szilázs 
előállításnál gyakran 2 silókukorica 
közé kerül. 
•	 Talajművelés: Ugyanaz, mint rozs! 
Nem igényel mélyművelést! Korán 
lekerülő elővetemények után tarló-
hántás sekély szántással (2. kaszálás 
után lucerna feltörés szántással), 
tarlóápolás + hengerezés (homok 
vízmegőrzés!), magágy készítés.  Siló-
kukorica után tarlóhántás tárcsával és 
magágy készítés, vagy egymenetben 
(pl. kompaktor), de a legjobb meg-
oldás a szántás + magágy készítés, 
majd vetés és hengerezés, mert így 
a zöldtermés kaszálásakor a szárma-
radványok és a talajegyenetlenség 
miatt kevésbé szennyeződik földdel 
a zöldnövény (szilázs minősége!)

•	 Tápanyagellátás: ugyanaz, mint 
rozs, talajvizsgálattól, előveteménytől 
függ: Fontos: a N 70%-t (80-120 kg/
ha) ősszel, a többit korán tavasszal! 
P, K, ha kell ősszel: P 30-40 kg/ha, K 
60-70 kg/ha! fajlagos tápanyagigénye 
(kg/100kg fő- és melléktermés) N1,8-
2,2, P2 O5 1,1-1,4, K2 O1,5-1,8 – N-ből 

Fajta Szaporító terület 
(ha, 2017) Fajtaoltalom

Anna van

Eride van

Expressz

Ginebra 

Glen 

Hunor 40 van

Jozsó 

Julianna

Klaudia

KM Gyöngy

KM Norbert SZTNH

Körös 1

Lilly van

Olimpia 332 SZTNH

Solar SZTNH

Szarvasi  AS 1 van

Szarvasi  AS 3 van

Szarvasi  AS 5

Szarvasi  AS 6 van

Szarvasi Kinga van SZTNH

Szarvasi Mary van

Szentesi róna

Tápió

Tápiószelei 1

Viktória van

Összes szaporító terület: 6067

3. táblázat: Lucerna Nemzeti Fajtajegyzék (2018)

2. kép: Rozs kaszálása
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1. grafikon

2. grafikon

ápr. 10. ápr. 24. május 2. május 9. május 15. május 23.

ápr. 18. ápr. 26. május 3. május 10. május 17. május 24. június 5.
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annyit adunk, mint egy 8 t-s szem-
terméshez (N 140 kg/ha hatóanyag) 
a gyors fejlődésű nagy zöldtömeg és 
magas fehérje érdekében, a P, K-ból 
felét!

•	 Vetésidő, vetési paraméterek: Ko-
rábban, mint szemes abrak termesz-
tés esetén, az optimális a Hungaro 
fajtánál: 09. 20 és 10. 05 között! Ve-
tési paraméterek: fajta-és termőhely 
specifikusan – e.m.t. nagyobb, mint 
rozsnál! (pl. Hungaro 35-43 gr) 4-4,5 
millió csíra/ha (190 kg/ha) vetőmag, 
gabona sortávra, 3-5 cm mélyre.

•	 Növényápolás, gyomirtás: a ma-
gyar fajták jó gyomelnyomó képes-
ségűek, más esetben 2,4 D, vagy 
MCPA hatóanyagú herbicidekkel. 
Kórokozók: általában nem kell véde-
kezni (pl. a Hungaro fajta lisztharmat 
rezisztens!) Fuzáriummal fertőzött 
elővetemények kerülése (Hópenész!), 
vetőmagcsávázás. Kártevők: kaszálá-
sig nincs probléma! 

•	 Betakarítás (kaszálás): Kaszálás 
időpontja közvetlenül a rozs kaszá-
lása (04. 05-15. között) után, de még 
a lucerna 1. kaszálása (05. 05.) előtt -, 
évjárattól, időjárástól függően: április 
20-30 között, ekkor a kalász még has-
ban van és ebből a zöldtömegből ál-
lítható elő a legjobb takarmányértékű 
szilázs a nagytejű tehenek részére (1. 
és 2. grafikon az előző oldalon).

Rozs tömegtakarmány (szilázs) 
termesztés agrotechnikája

•	 Talajigény: igénytelen, Magyaror-
szágon szemes abraknak a homok-
talajokon termesztik, de szilázsnak 
jó talajon is!

•	 Elővetemény: (ugyanaz, mint tri-
tikálé) korán lekerülő pillangósok (pl. 
lucerna), de szilázs előállításnál gyak-
ran 2 silókukorica közé kerül. 

•	 Talajművelés: (ugyanaz, mint tri-
tikálé). Nem igényel mélyművelést! 
Korán lekerülő elővetemények után 
tarlóhántás sekély szántással (lucer-
na törés szántással), tarlóápolás + 
hengerezés (homok vízmegőrzés!), 
majd magágy készítés. Silókukorica 
után tarlóhántás tárcsával és magágy 
készítés, vagy egy menetben (pl. 
kompaktor), de legjobb a szántani 
+ magágy készítés, majd vetés és 
hengerezés, mert így kaszáláskor a 
szármaradványok és a talajegyenet-
lenség (rög) miatt nem szennyező-
dik a zöldtakarmány földdel.  (szilázs 
minőség!)

•	 Tápanyagellátás: (ugyanaz, mint 
tritikálé, ugyanannyi zöldtömeget 
tervezünk!) talajvizsgálattól, előve-
teménytől stb. függően: N 70%-t 
(80-120 kg/ha) ősszel, a többit ta-
vasszal! P, K, ha kell ősszel: P 30-40 
kg/ha, K 60-80 kg/ha!

•	 Vetésidő, vetési paraméterek: Ko-
rábban (hogy ősszel kitűnően bok-
rosodjon, lásd 3. kép), mint szemes 
abrak termesztés esetén, az optimális 
a Ryefood  fajtánál: 09. 10 és 09. 25 
között, fajta - és termőhely specifi-
kusan -  a szabad elvirágzású fajtákat 
pl. Ryefood (ezer szem tömege, e.m.t.: 
25-33 gr.), 5 millió csíra/ha (190 kg/
ha) vetőmaggal, gabona sortávra, 3-5 
cm mélyre.

•	 Növényápolás, gyomirtás: a ma-
gyar fajták jó gyomelnyomó képes-
ségűek, más esetben 2,4 D, vagy 
MCPA hatóanyagú herbicidekkel. Kór-
okozók: általában nem kell védekezni 
(pl. Ryefood fajta szintén lisztharmat 
rezisztens) Fuzáriummal fertőzött elő-
vetemények kerülése (Hópenész!), ve-
tőmag csávázás. Kártevők: kaszálásig 
nincs probléma! 

•	 Betakarítás (kaszálás): Kaszálás 
időpontja évjárattól, időjárástól füg-
gően: április 05-15 között, amikor a 

3. kép: Kitűnő bokrosodás 

4. kép: Amikor a kalász még hasban van

5. kép: Rozs rendfelszedés, szecskázás

6. kép: Rozs fonnyasztás szétterítve
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kalász még hasban van, ebből állít-
ható elő a legjobb takarmányértékű 
szilázs a nagytejű tehenek részére 
(lásd a 2., a 4., az 5., és 6. kép valamint 
1. és 2. grafikon). 

Lucernatermesztés (szilázs az 1. 
növedékből) agrotechnikája

•	 Talajigény: talajvíz 3 m alatt le-
gyen, meszes talajt igényel, vagy 
savanyú kémhatású talajokon 2 -5 
t/ha kalcium-karbonát hatóanyag 
(mészkőpor, dolomit) kiszórása te-
lepítés előtt.

•	 Elővetemény, talajművelés: lehe-
tőleg kis vízigényű kalászos (vagy 
esetleg repce) legyen, majd tarló-
hántás ekével, tarlóápolás, henge-
rezés (vízmegőrzés). Mélyművelést 
igényel (szántás, mélylazító)

•	 Vetési paraméterek: 9 millió csíra/
ha (20 kg/ha) vetőmaggal, gabona 
sortávra, 1,5-2 cm mélyre. Nyárvégi 
telepítés (08. 20. és 09. 10. között) 
előtt aprómorzsás magágy, majd 2 
henger közé vetés (vízmegőrzés!). 
Tavaszi telepítés (03.20. és 04. 15. 
között) előtt ő. mélyszántás, tavasz-
szal simító, vagy fogas, majd 2 henger 
közé vetés.

•	 Tápanyag-ellátás: lehetőleg talaj-
vizsgálat alapján, min. N 30-50 kg/ha 
+ P, K 1 évre (P 50, K 70 kg/ha) + P, K 2. 
évtől ősszel! Öntözésnél kaszálások 
után N 30 kg/ha fejtrágya!

•	 Fejtrágyázás, öntözés: intenzív 
termesztésnél kaszálások után N 30 
kg/ha és öntözés –  nagy terméshez 
sok víz ( >750mm) kell, általában nyár 
végén már vízhiány van (3.-4. növe-
dék öntözése 50 mm-el, esőztető 
öntözés!)

•	 Növényápolás, gyomirtás: tisztító 
kaszálás, vagy korai post (új telepítés-

nél 10-15 cm-es növénymagasságnál, 
vagy 2-4 éveset tavasszal nyugalmi 
időszakban: Pulsar 40 SL 1 l/ha dó-
zissal. Aranka ellen foltkezelés (pl. 
Reglone)!

•	 Kórokozók: Lucernamozaik vírus, 
lisztharmat, levélragya, rozsda ellen 
a tünetek megjelenésekor kaszálás. 
Fertőző hervadás (Fusarium, Verti-
cillium) polifág talajlakó gombák 
ellen vetésváltással és fusariummal 
fertőzött elővetemények kerülése! 
Ibolyaszínű gyökérpenész ellen mély-
fekvésű területek kerülése!

•	 Kártevők: Pocok (járatok gázosí-
tása), kikelt lucernát szűkség esetén 
csipkézőbarkó, hamvas vincellérbo-
gár, lucernabogár ellen inszekticiddel 
- gyors kezdeti fejlődés elősegítése, 
később a kártevők megjelenésekor 
előrehozott korai kaszálással, levél-
tetvek, poloska ellen inszekticid.

•	 Betakarítás (1. kaszálás szilázs-
nak): A telepítés éve után megerő-
södött lucerna 1 kaszálása a 2. évtől 
mindig a legnagyobb zöldtömeget 
biztosítja, amelyből jó minőségű szi-
lázs előállítása a legjobb megoldás. 
Kaszálás időpontja évjárattól, időjá-
rástól függően: május 05-15. között, 
amikor zöldbimbós állapotban van, 
ebből állítható elő a legjobb takar-
mányértékű lucerna szilázs a nagy-
tejű tehenek részére. 

Következtetés, javaslat

A kalászos gabonafélék és lucerna 
tömegtakarmány termesztéséhez 
az éghajlatunk és talajadottsága-
ink kiválóak és a közeljövőben ezt 
a klímaváltozás sem veszélyezteti! 
A Nemzeti Fajtajegyzékben szerep-
lő - elsősorban magyar nemesítésű 
fajták – és az abból itthon előállított 
vetőmagvak magas szinten kielégítik 
a hazai keresletet és kiváló biológiai 
alapokat biztosítanak a tömegtakar-
mány termesztéshez! Az előzőeken 
túl az agrotechnika, termesztési és 
silózási technológia Magyarorszá-
gon lehetővé teszi kiváló minőségű 
tömegtakarmányok (szilázs) előállítá-
sát – ennek érdekében célszerű spe-
cialista szaktanácsadó igénybevétele! 

Összegezve:  A rozs szilázs - a logi-
kus döntés, a tritikálé szilázs - az új 
nagy lehetőség, a lucerna pedig to-

vábbra is a pillangós szálas (tömeg) 
takarmányok ‘királya’ – szilázsban, 
szenázsban és szénában is!

Szerzők: 

Dr. Kruppa József PhD
címzetes egyetemi tanár, 
ügyvezető 
(Kruppa-Mag Kutató Kft.)

Dr. Orosz Szílvia PhD
címzetes egyetemi docens, 
takarmányozási igazgató 
(Állattenyésztési Teljesítményvizs-
gáló Kft., Gödöllő)

Dr. Futó Zoltán PhD
egyetemi docens, dékán 
(Szent István Egyetem Agrár- és 
Gazdaságtudományi Kar, 
Szarvas)

Dr. Hoffmann Richárd PhD
egyetemi adjunktus 
(Kaposvári Egyetem, Agrár és- 
Környezettudományi Kar, 
Kaposvár)

Iván Ferenc
agrármérnök, takarmánygazdálko-
dási szakmérnök,
E.V. szaktanácsadó

Dr. Kruppa Klaudia PhD
biológus, tudományos munkatárs,  
(MTA, Agrártudományi Kutató-
központ, Mezőgazdasági Intézet, 
Martonvásár)

ifj. Kruppa József
PhD hallgató, agrármérnök, vető-
mag-gazdálkodási szakmérnök
(Kruppa-Mag Kutató Kft.)

7. kép: Olimpia fajhibrid lucernafajta
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A híres tudós, Kabay János gyógy-
szervegyészeti életművének hunga-
rikummá nyilvánításáért vehetett át 
a „hungarikum díjat” a Parlamentben 
Kocsi Erika kisvárdai történész a Hun-
garikumok Klubjának 4. rendezvé-
nyén. A díjakat Lezsák Sándor, az Or-
szággyűlés alelnöke, a Hungarikum 
Bizottság tagja és dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, a Hunga-
rikum Bizottság elnöke adták át. 

A magyar nemzeti értékekről és hun-
garikumokról szóló 2012. évi XXX. tör-
vény, amely egész Európában egye-
dülállónak számít, immár 6. éve teszi 
lehetővé, hogy 8 kategóriában azo-
nosítsuk a helyi, megyei kiemelkedő 
nemzeti értékeinket, illetve a magyar-
ság csúcsteljesítményeit hungarikum-
ként méltassuk. Kabay Jánosnak, az 
Alkaloida Vegyészeti Gyár alapító-
jának életműve 2016. április 19-én 
a magyar nemzet 56. hungarikuma 
kitüntető törvényi címet kapta meg.

Ebben döntő szerepe volt Kocsi Eri-
kának, a kisvárdai Bessenyei György 
Gimnázium  egykori diákjának. Ő 
nem csupán az intézmény névadó-
jának, Bessenyei Györgynek, és a gim-
názium büszkeségének, Farkas Ber-
talannak az életművét „segítette már 
be” a megyei értékek megtisztelő so-
rába, hanem az immár 4 éve alázatos 
szorgalommal végzett hungarikum 
projekt-menedzseri munkája során 

a „háromarcú”  Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye”  számos értékét kutatta 
fel, azonosította és dokumentálta. 
Segítette nemzeti értékmentő mun-
kája során Gégény, Dombrád, Szabolcs-
veresmart és Rétközberencs Települési 
Értéktárainak megszületését is, köz-
reműködve értékeik azonosításában. 
Demecser Városa  is neki köszönheti 
a híres víztornyának megyei értékké 
nyilvánítását, vagy Tuzsér község „a 

híres tuzséri Jonathán alma” helyi és 
megyei értékké emelését is. 

Emellett a Tiszavasvári Települési Ér-
téktár létrejötte és első gyarapodása 
is az Ő ösztönzésére indult el, hiszen 
legelső munkája, kutatása is itt zaj-
lott. Kabay Jánosnak, a morfingyártás 
magyar atyjának gyógyszervegyészeti 
életműve az ő több éves, kitartó, cél-
tudatos, lelkes és szakértő tevékeny-
ségének köszönhetően vált tehát 
hungarikummá. Ebben a folyamat-
ban segítették őt a helyi kulturális és 
közélet szereplői, a hagyatékot őrző 
és rendelkezésére bocsátó Vasvári Pál 
Múzeum hajdani és jelenlegi vezetése, 
szakemberei, többek között Baloghné 
Szűcs Zsuzsa, Balogh Tamás, Benyusz 
Marcell, Bohács József, valamint dr. Fü-
löp Erik polgármester is. Rajtuk kívül a 
város Kabay János emlékét őszintén 
őrző lakosai, Vígné Kiss Ágnes, Juhász 

Borbála, Benyusz Tamás, a hungari-
kummá nyilvánítás ötletgazdája, Sot-
kó Gyula, és még nagyon sokan. Az 
érték a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Értéktár Bizottság  segítő 
támogatását is élvezte nemzeti ér-
tékpiramisban emelkedő útja során. 
A Bizottság elnök asszonya, Karaova 
Magdolna is figyelve támogatja a tör-
ténész értékmentő tevékenységét.

A magyar nemzet 56. hungariku-
mává minősüléséért járó megtisztelő 
„hungarikum díjat” Kabay János élet-
műve kapcsán, a család képviseleté-
ben Kabay János testvérének, Kabay 
Valériának az unokája, Dr. Révay Valé-
ria vette át a hungarikum címet elérő 
Kocsi Erika történésszel együtt, aki a 
hagyatékot feldolgozva könyvet is ír a 
különleges életműről. A családtagok 
bevonása a munkába egy átgondolt, 
s a tervek szerint több korosztály ér-
deklődését felkeltő alkotást körvo-
nalaz. Annak végcélja, méltó helyére 
emelni Kabay János és neje, valamint 
kutatótársa, Dr. Kelp Ilona közös mun-
kásságának ma is aktuális értékét és 
összetett üzenetét.

A fiatal Kabay házaspár forradalma-
sította a morfin gyártást. 1931-ben - az 
1925-ben szabadalmaztatott ún. „zöld 
eljárást” tovább fejlesztve - az addig 
csupán mezőgazdasági hulladékként 
használt, száraz mákszalmából törté-
nő kivonással, azaz a „száraz eljárás-
sal”. Sokan nem tudják, hogy a mai 
napig ezzel a módszerrel állítják elő 
a világ összes gyógyszergyárában a 
száraz mákszalmából a meghatározó 
fontosságú gyógyászati alapanyagot, 
a morfint.  Kabay János felfedezése 
tehát a napjainkig felülmúlhatatlan. 

Nádasi Zoltán

A morfin gyártás világhírű forradalmasítójának emlékére______________________________

Hungarikum díj a Kabay-életmű gondozásáért

Lezsák Sándor (balról), dr. Révay Valéria, Kocsi Erika és dr. Fazekas Sándor 
az átadási ünnepségen

Kabay János és neje Kelp Ilona
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részt évek óta a cég az ún. iskolagyü-
mölcs programban is felelős elhiva-
tottsággal. 

A 2014/2015-as tanévtől európai 
uniós szinten újraindult iskolagyü-
mölcs-programhoz a 27 EU-tagállam 
közül 24 csatlakozott, köztük hazánk 
is. Brüsszel reményei szerint a rend-
szer segíthet a diákok egészségesebb 
étrendre nevelésében és abban, hogy 
minél kevesebb gyerek legyen túl-
súlyos. A program életbevágó ak-
tualitását egy éles statisztikai adat 
is alátámasztja: jelenleg 22 millióra 
becsülik a túlsúlyos iskolások számát 
az EU-ban, közülük több mint 5 millió-
an minősülnek elhízottnak már gyer-
mekkorban, és ez a létszám várható-
an nem mutat csökkenő tendenciát. 
Sőt, a szakemberek szerint minden 
évben 400.000-rel fog emelkedni ez a 
szomorú tényszám. Az égető problé-
ma megoldásában az egészségesebb 
táplálkozásnak van lényegi szerepe, 
s annak, hogy már gyermekkorban 
kialakuljanak azok a „jó életmódbeli” 
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„Szabolcs Aranyával” minden generációért: A legkisebbektől a legnagyobbakig! _____________

A „szabolcsi alma” márka újratöltve: 
„Nagykálló alma”

A Nagykálló-Tész Kft. 2017/2018. 
tanévre vonatkozó, saját tervezésű 
iskolagyümölcs plakátja. 
(Forrás: Magánarchívum)

A Nagykálló alma, mint fogalom, 
vagy mint márka, - de akár nevez-
hetjük most épülő brandnek is -, még 
új jelenség lehet az agrárszakma tu-
datkincsében és általában a magyar 
fogyasztói tudatvilágban. Vitalitást, 
eleven életerőt sugárzó dinamikus 
látványkommunikációja révén még-
is gyorsan a fogyasztók kedvencévé 
vált. A benne rejlő tartalom, minő-
ség, szakmaiság és a hagyományo-
kat a korszerű technológia innovációs 
erejével feltöltő bázis jó alapot kínál 
egy, a hazai és nemzetközi piacon jól 
beazonosítható brand számára. 2017. 
őszén döntött úgy a cég menedzs-
mentje, hogy egy saját marketingstra-
tégiára épített szemlélettel, egy, az új 
idők szavát meghalló magatartással 
megnyitja a cég életében a „Nagykál-
ló alma” márka építésének korszerű 
csatornáját egy saját koncepcióból 
kinövő marketing mix révén.

A cégvezetés azonban nem csupán 
a „saját érdek” mentén gondolkodik, 
hanem felelősen kezeli a térség, sőt 
általában a szabolcsi almatermesztés 
sorsát, hiszen a szakma 2017. nyarán 
megkongatta a híres, nagymúltú „sza-
bolcsi almáért” a vészharangot. Apáti 
Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
(Fruitveb) alelnöke hangsúlyozza, 
hogy Szabolcs megyében található a 
hazai almatermő terület több mint 
fele, mintegy 15 ezer hektár. Az al-
matermesztés közvetlenül 6-8 ezer 
családnak jelent kiegészítő vagy teljes 
megélhetést biztosító jövedelmet, és 
még legalább ugyanennyi háztartás 

számára teremt munkahelyet. Az ága-
zat szinte teljes magára hagyatottsá-
ga miatt a 10-20 évvel ezelőtt még 
virágzó almaültetvények döntő része 
mára siralmas képet mutat: a tőke, a 
szaktudás és a munkaerő hiánya és 
más problémák miatt ma elhanyagolt 
almáskertek tömkelegével találko-
zunk. A termelés színvonala folyama-
tosan süllyed, az értékesíthető áru-
alapok lassan elfogynak, és tíz éven 
belül eljuthatunk oda, hogy a mára 
nagyrészt elvesztett külföldi piacaink 
mellett a hazai boltokban is a lengyel 
alma veszi át a magyar alma helyét. 
Az ötlet, hogy egy termelői-szakmai 
stratégikus összefogással kellene 
„még időben” lépni e problématerüle-
ten, Horváth Tibortól, a Nagykálló-Tész 
Kft. egyik tulajdonosától származik. 
S az indító gondolat befogadó rezo-
nanciára talált az érintettek körében, 
hiszen „Merre tovább szabolcsi alma?” 
– mottóval a kezdeményezés 2018. 
március 23-án immár a 3. fázisába lé-
pett a Gégényben megtartott szakmai 
konferencián, ahol nem, mint cél, ha-
nem, mint egy a modern piaci kom-
munikációt markánsan meghatározó 
eszköz, az agrármarketing témája volt 
a fókuszban a korábbi, 2017. decem-
beri újfehértói szakmai fórumot és a 
tavalyi FarmerExpo-s megjelenést kö-
vetően. A gégényi szakmai napon, a 
Nagykálló-alma logója és egészséges 
vitalitást tükröző látványstratégiája is 
bemutatásra került egy előadás ke-
retében a jelenlévők nagy tetszésére

Természetesen a verbális és vizuá-
lis üzenet és a marketing különböző 
megoldásai folyamatos és sziszte-
matikus rendszerben megépítve kí-
vánják mind hazai, mind nemzetközi 
vetületben erősíteni a szabolcsi alma 
reprezentánsaként a Nagykálló alma 
jó hírnevét és piaci presztízsét is. A 
nagyszülők, szülők által az utódoknak 
átadott és a generációs értékőrzést a 
magyar márka színeiben szimbolizáló 
Nagykálló alma logó többdimenziós 
szimbolikáját a gyakorlati cselekvések 
is hitelesen alátámasztják. A gyerme-
keknek, a jövő generációjának egész-
séges szemléletformálása kimondott 
cégfilozófia, s ennek jegyében vesz 

Bölcskei Zsófia gyönyörű pillanatké-
pe az egészséges, zamatos és hibát-
lan Nagykálló almáról. 
(Forrás: Magánarchívum)
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szokások, melyek élményszerű auto-
matizmussá kinőve magukat egész-
ségtudatos és egészségesebb felnőt-
teket nevelnek gyermekeinkből.   A 
Nagykálló-Tész Kft. átgondolt, minden 
elemében a gyermekek egészséges 
táplálkozását kiszolgáló módon sze-
retne „gondoskodni” az minél több 
magyar tanulóról is felismerve, hogy 
gyermekeink egészsége a mi felelős-
ségünk. A jelen felnőtt generációja 
tud érdemben tenni a felnövekvő 
nemzedékek egészségéért, testi-lel-
ki jó közérzetéért, ezért ajánlják fel 
az iskoláknak közreműködésüket a 
programban. Az az intézmény, amely 
a Nagykálló-Tész Kft.-t választja az is-
kolagyümölcs programban partnerül, 
mindenképpen a magyar almaterm-
esztés bölcsőjének számító, s mind a 
hagyomány erejét, mind a modern 
technológia előnyeit a tanulók egész-
sége szolgálatába állító, minőséget 
és megbízhatóságot garantáló szol-
gáltatót kap e területen.

A hazai almatermesztés több évszá-
zados múltjának bölcsőjéből megszü-
lető Nagykálló alma tehát egy olyan 
népszerű és egyre szélesebb körben 
közkedvelt gyümölcsmárka, mely 
mind lédús, zamatos aromájával, 
mind – a kedvező klíma és talajadott-
ságokból fakadó – paramétereivel ki-
magaslóan vitamin-és élménydús tá-
panyagforrás lehet a fenti szellemben 
nagyon sok kisdiák számára. A Nagy-
kálló-Tész Kft. komoly felelősséget 
érez az iránt, hogy a gyerekek mind 
élelmiszerbiztonsági szempontból 
kiváló, mind pedig a környezetbarát 
és fenntartható előállítás értékelvén 
termesztett, garantáltan jó minőségű, 
valóban egészségépítő zöldsége-
ket és gyümölcsöket fogyasszanak. 
Mindemellett a cég küldetésével 

szervezetének feltöltése és ízgazdag, 
élvezetes energetizálása szempontjá-
ból. Mégis érdemes bízni őseinkben 
és az almatermesztés hagyománya-
iban, hiszen a magyar alma sokáig 
egyet jelentett mind a hazai, mind 
a nemzetközi tudatkincsben a sza-
bolcsi almával. Érdemes megbízni a 

hagyományban, 
követve szüleink, 
nagyszüleink fel-
fogását, s fontos 
segíteni e hagyo-
mány folytatását 
a diákok irányá-
ban is.

 Ugyanakkor a 
cég a még kiseb-
bekre is előszere-
tettel gondol: az 
őszi és tavaszi 
k e r t l á t o g a t á -
sok alkalmával 
már az óvodá-
sok is izgalmas 

élményalapot és kóstolót biztosító 
keretben járhatják be a kállósemjé-
ni gyümölcsös csodás és tanulságos, 
számukra is sok érdekességet mutató 
világát. Bölcskei Zsófia tulajdonos re-
mek érzékkel láttató fotói különleges 
élménypillanatokat örökítettek meg 
a legutóbbi, őszi kertlátogatás alkal-
mával. 

 A mi jelenbeli döntéseink szolgál-
nak gyermekeink jövőjének alapjául, 
érdemes tehát jó döntést hozni. Ez a 
cikk ebben is segítséget kíván adni. 
A neves szabolcsi alma márkát „új-
ratöltő” Nagykálló alma, lendületes, 
dinamikus, erős, szerethető márka-
karaktert képviselő látványkommu-
nikációja már most is sok gyermek 
és szülő kedvence, s jó célt szolgál: 
egészséges életmódra, a számtalan 
jótékony hatásfokkal bíró szabolcsi 
alma fogyasztására ráébreszteni 
minél több magyar gyermeket és 
felnőttet. 
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Nagykálló alma: a családi egészség 
zamatos oltalma. 
(Forrás: Magánarchívum)

harmonizál, hogy a Nagykálló alma 
vitalitást biztosító ereje okán, a mar-
keting stratégia egyik alappilléreként 
sporteseményeket is szponzorálnak 
a jövőben „hivatalos gyümölcsfrissítő-
ként” ezzel ösztönözve a felnövekvő 
generációkat is az almafogyasztás 
mellett az aktív sportra. 

Speciális kísérőintézkedésként a 
korosztály szemléletformálását más 
módon is segítő megoldásokat is 
alkalmaznak. Különleges és egyedi 
foglalkoztató füzetük érdekes di-
daktikai elemként serkenti a témával 
kapcsolatos ismeretszerzést, tartósan 
beépülő, egyedi jelleggel, kizárólag 
partner iskoláik számára. 

Mindemellett fantáziaélénkítő, tu-
datformáló kiírásokkal, pályázatokkal, 
programokkal, rajz-és egyéb kreatív 
versenyekkel ösztönzik a témán belüli 
alkotó gondolkodásra a gyermeke-
ket saját szakembereik segítségével, 
ugyanis valljuk, hogy a kreatív isme-
retszerzés a legtartósabban beépülő 
tudás alapja. Ennek jegyében szüle-
tett meg egy saját tanmeséhez kap-
csolt ALMAMESÉS RAJZPÁLYÁZATUK 
is az idén, mely rendkívül kreatív al-
kotásokat ösztönző termékeny talajra 
hullott a kisdiákok körében. 

Különböző rendezvényeket és 
sportversenyeket is támogatnak az is-
kolák egyedi igényeinek megfelelően. 
Munkájuk során tiszteletben tartják 
és figyelik a partner iskolák vezetői-
nek, pedagógusainak visszajelzéseit 
is, s így az évek során egyre bővült az 
iskolagyümölcs rendeletben megha-
tározott, s az iskolagyümölcs program 
keretében szállított termékféleségeik 
száma is. 

   Nyilván minden magyar termesz-
tésű alma ideális a magyar emberek 

Az idei UltraBalaton hivatalos gyümölcsfrissítője is a Nagy-
kálló alma lesz. (Forrás: Magánarchívum)

Kocsi Erika
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„Almatermesztési szakmai napot 
tartott „Gyümölcsültetvények tele-
pítése és metszése” címmel a Hol-
land Alma Kft. . A program első ré-
szében előadásokra került Hunor 
Hotel és Étteremben, Vásárosna-
ményban.

Az eseményt Kávássy Péter, a 
Holland Alma Kft. tulajdonosa nyi-
totta meg. Elmondta többek között, 
hogy cégük a Naturalma Prog-
ram létrehozásával kiváló lehető-
séget kínál a gazdálkodók számá-
ra a környezetet kímélő, és egyben 
nagyobb értékesítési biztonságot 
nyújtó gyümölcstermesztés végzé-
sére. Céljuk többek között, hogy ki-
számítható, hosszú távú tevékeny-
séget tudjanak kínálni a terme-
lőknek, és emellett a fogyasztók is 
egészséges termékekhez jussanak.

Ezt követően Fajtaújdonságok a 
Holland Almánál címmel Dr. Cehla 
Béla cégvezető tartott előadást. Eb-
ben ismertette többek között, hogy 
az almatermesztésben markánsan 
megjelent az új irányzat, az étke-
zési rezisztens vonal. Felgyorsult a 
fajtaváltás, nagy verseny tapasztal-
ható, de a fajtajogokhoz hozzájut-
ni nehéz és költséges. Természete-
sen nincs olyan fajta, amely min-
den termőhelyen beválik. Továb-
bi problémát vet fel az is, hogy sok 

Nagyon fontos a jól megőrzött ned-
vességtartalom is. 

Mindezek érdekében a faisko-
lájuk vírusmentes technológiával, 
betartott vetésforgó mellett, szűz, 
mély termőrétegű területen állít elő 
oltványokat. Fiatal bázis fokozatú 
törzsültetvényekkel rendelkeznek, 
visszafogott nitrogénellátást és ké-
sői kitermelést alkalmaznak. Szigo-
rú a kitermelési és tárolási proto-
kolljuk, s emellett mindig megfelelő 
tájékoztatással is a partnereik ren-
delkezésére állnak – ismertette Ba-
bicz Szabolcs.

Ezt követően Dr. Csipkés József 
mezőgazdasági szakértő a mező-
gazdaságban bekövetkező károk 
rendezésének lehetőségeiről szólt. 
Elmondta többek között, hogy az 
agrártermelésre egyre inkább jel-
lemző az intenzifikálás, a precíziós 
gazdálkodás. Ez pl. magas színvo-
nalú gépesítésben, minőségi ültet-
vényekben és egyéb pótlólagos rá-
fordításokban jelenik meg. Éppen 
ezért fontos, hogy a biztosítás ké-
pezze a technológia részét. Annak 
díja előre, jól kalkulálható, és a ter-
melési érték megóvása szempont-
jából a legfontosabb pótlólagos rá-
fordítás.

Dr. Gonda István professor eme-
ritus (DEATC – Gyümölcstermeszté-
si Tanszék) nagy sikerű előadásában 
a metszés élettani alapjait, valamint 
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Gyümölcsültetvények telepítése és metszése
esetben nincs megfelelő, több éves 
hazai termesztési tapasztalat. Ezért 
ők a saját tesztültetvényükben, ha-
zai ökológiai környezetben vizsgál-
ják a fajtajelölteket és a fajtákat egy-
aránt. Milyenek például a metszés-
re, ritkításra adott reakcióik, vagy a 
hullásra, repedésre való hajlamuk. 

A Naturalma fajták közös voná-
sai között Dr. Cehla Béla kiemelte a 
varasodásrezisztenciát és liszthar-
mat rezisztenciát vagy toleranci-
át, amelyek alacsonyabb termelési 
költséget tesznek lehetővé. Ezekhez 
tetszetős küllem és jó tárolhatóság 
is társul, valamint magas élvezeti 
érték, amit eddig már kb. 2000 fős 
teszt is bizonyított. Lényeges szem-
pont az is, hogy ezekkel a fajtákkal 
könnyebb az út a biológiai szemlé-
let irányába.

A fajtaválasztást követően a tele-
pítésnek is nagy szerepe van a kor-
szerű, egyöntetűen jó minőségű 
gyümölcsültetvény létrehozásában. 
Ezért is kísérte kiemelt figyelem a 
Holland Alma Kft. Faiskola vezető-
jének, Babicz Szabolcsnak Az ere-
dés garanciája, avagy hogyan te-
lepítsünk helyesen? című előadá-
sát. Ebből a résztvevők megtudhat-
ták, hogy mi kell a jó eredéshez. Ter-
mészetesen először is vírusmentes 
alapanyagok, vírusmentes oltvány, 
továbbá beérett vesszők és gyökér. 
Ez utóbbi erőteljes, elágazó legyen. 

Dr. Cehla Béla, a Holland Alma cég-
vezetője ismertette az almatermesz-
tés új irányzatait

Babicz Szabolcs hangsúlyozta előa-
dásában a jó minőségű alanyok és 
oltványok fontosságát 

Dr. Gonda István metszési bemuta-
tóját nagy érdeklődés kísérte
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a jövő interaktív metszési oktató-
anyagát mutatta be. A sok képpel 
illusztrált prezentációjában látha-
tóak voltak a leggyakoribb hibák, 
de mint elmondta, odafigyeléssel, 
megfelelő szemlélet elsajátításával 
azok kijavíthatók. A Professzor Úr a 
hallgatóságot is bevonta a különfé-
le metszési helyezetek megoldásá-
ba, akik véleménye szerint jól „vizs-
gáztak” ebből a rendkívül fontos 
„tananyagból”.

Ezt követően a metszési bemuta-
tó már a gyakorlatban folytatódott. 
A több, mint száz résztvevő busz-
ra ült, és először Nyírlövőbe, a Dur-
bák Farm Bt. MM106 t9a alanyú, 

majd azután Kiss B. Zoltán M9 t337 
alanyú Naturalma ültetvényében 
szemlélhette meg Dr. Gonda Ist-
ván kivételes szakmai tudását.

Az eseményen Durbák Ferenc, a 
Durbák Farm Bt. ügyvezetője ismer-
tette, hogy a szántóföldi növényter-
mesztés mellett mintegy 110 hektá-
ron foglalkozik almatermesztéssel. 
Ebből több, mint 60 hektár már a 
„Holland Almás” fajták (Luna, Red 
Topaz, Sirius, Rozela) területe. Na-
gyon meg van elégedve velük, jól 
teremnek, és évente kb. 4 – 6 per-
metezéssel meg tudják védeni őket. 
Tavaly nyáron ebből a 60 hektárból 
kb. 40-et bejelentett bio-átállásra.

Az értékesítést is a Holland Alma 
Kft.-n keresztül végzi. Tervezi ezek-
nek a fajtáknak a további telepíté-
sét is azoknak a régi ültetvényei-

nek a helyére, amelyeket majd ki 
fog vonni a termelésből. Durbák Fe-
renc nagyon fontosnak tartotta a 
Naturalma Program keretében ka-
pott szaktanácsadási tevékenysé-
get is. Véleménye szerint mindenki 
számára fontos a technológia pon-
tos betartása, mert ha ezeket az in-

formációkat követve végzik a mun-
kájukat, nem lehet probléma.

A szakmai nap az előadókkal, va-
lamint a Holland Alma Kft. tanács-
adóival folytatott konzultációkkal, 
és azt követő ebéddel zárult a Hu-
nor Hotel rendezvénytermében.

Nádasi Zoltán

Babicz Szabolcs és Durbák Ferenc a 
Durbák Farm Bt. almásában tartott  
szemlén
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Gyümölcstermesztésünk során tö-
rekszünk arra, hogy növényeink min-
dig megkapják a szükséges esszenci-
ális elemeket, amely a gyümölcster-
mesztésünk egyik fontos alappillére. 
A tápelemek fontosak a növények 
növekedéséhez, termésképzéshez, 
a növény egészségének megőrzésé-
hez (immunitás, növényvédelem), ki-
egészítenek egyes tápelemeket, köz-
vetlenül vagy közvetve részt vesznek 
az anyagcserében.  

Gyümölcstermesztésünk során na-
gyon sokféle tápanyagot juttatunk ki. 
A vegetáció kezdeti időszakában (vi-
rágzás, termékenyülés) az egyik leg-
fontosabb tápelem a bór. A Hed-Land 
Hungária Kft. által forgalmazott Hed-
Land Bórmix 150 g/l bórt tartalmaz, 
aminek hasznosulását a benne talál-
ható molibdén (7,5 g/l) is gyorsítja. 
Mint tudjuk a bór a megtermékenyü-
lésben, rügydifferenciálódásban, vi-
rágszervek fejlődésében játszik na-
gyon fontos szerepet. Kedvezően hat 
a pollen és pollentömlők növekedé-
sére, a szénhidrátok szállítására. 

Azonban kevesen tudják, hogy a 
bórnak a kalcium mellett nagy je-
lentősége van – bórsavas észtereket 
képezve – a sejtfal stabilitásában. Bór 
hiányában a DNS szintézis gátolt, emi-
att a növekedés szabályozó anyagok 
előállításában zavar alakul ki, így a 
szövetek károsodnak, deformálódás 
lép fel, a csúcsi hajtások torzulhatnak, 
törpeszártagúság alakulhat ki. Meg-
felelő bór ellátottság mellett a sejt-
membránok közötti hormonális reak-
ciók akadálytalanul mennek végbe. A 
Hed-Land Bórmix-ben található mo-
libdén a bór hasznosulása mellett a 
nitrogén-anyagcserében is fontos sze-
repet tölt be, így a növekedésben is 
(Dr. Pethő,1993). 

A megtermékenyülés után a gyü-
mölcs sejtjeinek növekedése megkez-
dődik, számuk gyarapszik. Gyümöl-
cseink sejtfalának fő alkotó eleme és 
egyben a stabilitását is adó kompo-
nense a Ca-pektát. A vegetáció ezen 
időszakában a gyümölcsök mellett 
azonban a levelek is intenzív növeked-
nek, a sejtfalak mérete és száma inten-
zíven nő. A levelek fejlődése kalciu-
mot vonhat el a gyümölcstől, így érde-
mes azt már a fővirágzás után pótolni. 

Segítségével a gyümölcs húsa kemé-
nyebb, így ellenállóbb a betegségek-
kel szemben, tárolhatóbb. Mindezek 
mellett a sejtmembrán folyamatok-
ban is fontos szerepet tölt be. Annak 
érdekében, hogy szép, egészséges, jól 
tárolható gyümölcsöket szüreteljünk 
megfelelő mennyiségű kalciumot kell 
biztosítanunk.  

A kalcium pótlásra tökéletes megol-
dást nyújt a 15% kalciumot, 2% mag-
néziumot, 0,5% bórt, 0,2% cinket és 
10% nitrogént tartalmazó Carnival. A 
nitrogén, mint makroelem részt vesz 
az aminosav képződésben, így a fe-
hérjeszintézisben. A növény magnézi-
um tartalmának 15–20%-a a klorofill-
ban található. Hiányában a fehérje-
szintézis gátolt. A készítményben ta-
lálható tápelemek tökéletesen kiegé-
szítik egymást elősegítve a növény, 
illetve a gyümölcsök normális fejlő-
dését.

Mikor érdemes kijuttatni?
• Fő virágzás után folyamatosan
• Gyümölcs növekedés folyama-

tában 6–12 alkalommal – sejtszám 
növekedés, sejt nagyobbodás

• Hormonkezelés esetén 
kálcium pótlás

• Rügyfeltöltés differenciálódás 
idején

• Augusztus – “
tárolási betegségek ellen”

A gyümölcs növekedését segíti elő a 
növényi hormonokban gazdag Hed-
Land Alga készítmény. A készítmény 
Ascophylium nodosum tengeri algát 
tartalmaz. Erről a mikroorganizmus-
ról érdemes tudni, hogy vitaminokat, 
aminosavakat, polipeptidek, antibak-
teriális és gombaellenes anyagokat, 
poliszacharidokat tartalmaz, amely ja-
vítják a növény növekedését és terme-
lékenységét (Zaccaro et al., 1999). Az 
aminosavak fehérjék felépítéséért fe-
lelősek. Serkenti a sejtosztódást, sejt-
növekedést és az anyagcserét, ezáltal 
használatával a tavaszi hűvös időjárás 
esetén a stressztűrő képesség is nő.  

Mindezek mellett 8% nitrogén, 8,8% 
foszfor, 6,2% kálium, plusz magnézi-
um, réz, bór, vas, molibdén, cink mik-
roelemeket is tartalmaz. Alkalmazásá-
nak ideje virágzás előtt és után, majd 

a gyümölcsnövekedés időszakában 
illetve érés előtt.   

A gyümölcs egyenletes fejlődésé-
hez azonban több elemre is szükség 
van. A Hed-Land Komplex készít-
mény alkalmazásával, amely 11 féle 
mikro,-mezo és makro elemet tartal-
maz, tudjuk biztosítani az immun-
rendszer megfelelő működését és a 
növény normális növekedését. A köny-
nyen oldható lombtrágya összetéte-
le: nitrogén 20%, foszfor 8%, kálium 
14%, S 9,7%, magnézium 2%, man-
gán 0,26%, réz 0,2%, cink 0,14%, bór 
0,04%, vas 0,02%, molibdén 0,006%. 
Olyan területeken, ahol a talajra ki-
szórt műtrágyák bizonyos környezeti 
feltételek miatt már kevésbé haszno-
sulnak a Hed-Land Komplex levél-
re való kipermetezése csökkentheti 
a relatív tápanyag hiányt, segíti a nö-
vény életét azzal, hogy az antagonis-
ták egymás között harmóniát teremt. 

Hasonló készítmény a Hed-Land 
Zsendítő, amely a szántóföldi kerté-
szeti- és dísznövény kultúrák számára 
optimális tápanyagfelvételt biztosít. 
Megakadályozza a növények súlyos 
tápanyaghiányát, enyhíti az időjárás 
okozta károkat. A Zsendítő segít ab-
ban, hogy jobb, egészségesebb, tet-
szetősebb termést kapjunk, kiváló mi-
nőségben. 

Összetétele: N 8%, P 7%, K 7%, S 7%, 
B 127mg/l, Cu 162 mg/l, Fe 284 mg/l, 
Mn 265 mg/l, Zn 38 mg/l. 

A piaci elvárásoknak megfelelően 
fontos, hogy extra, minőségi, piacké-
pes, jól tárolható gyümölcsöket ter-
meljünk. Ehhez szükséges a növények 
optimális tápanyag ellátottsága, ami 
a Hed-Land Hungária Kft. prémium 
kategóriás, magas tápelem tartalmú 
készítményeivel könnyedén elérhető. 
Használatukkal garantált a minőségi, 
homogén, export piacképes gyümöl-
csök szüretelése. 

Bővebb információt találhat a 
www.hedland.hu honlapunkon. 

Amennyiben kérdésük van a ké-
szítményekkel, technológiákkal 

kapcsolatban hívják a 0630/900-
1130 vagy 0670/674-3319 telefon-

számunkat, ahol kollégáink szíve-
sen állnak a rendelkezésükre. 

Minőségi gyümölcstermesztés a 
Hed-Land Hungária Kft.-vel
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Soha nem volt hetvenkedő Vancsu-
ra József, aki több agrárgazdasági tár-
saság igazgatósági tagsága mellett a 
Gabonatermesztők Országos Szö-
vetségének (GOSZ) tiszteletbeli el-
nöki tisztét is betölti. Idén azonban 
most már kénytelen lesz erre, hiszen 
augusztusban a hetvenedik születés-
napját fogja ünnepelni. A „hetvenke-
désre” oka pedig már korábban is lett 
volna bőven, mert egy nagyon gaz-
dag, eredményekben és elismerések-
ben is bővelkedő szakmai életút áll 
mögötte. 

A Kertészeti Egyetemen végzett 
Budapesten 1973-ban, mint kertész-
mérnök, növényvédő szakmérnök. 
A pályafutását Tataházán kezdte, s a 
szakmai ranglétrát végigjárva egy év 
alatt elérte a főkertészi beosztást. Ez-
után Felsőszentivánon dolgozott ter-
melési főmérnökként. 

Közel tíz éven át, 1980-tól 1989-ig 
volt a KITE Bács-Kiskun Megyei alköz-
pontjának vezetője Baján. Utána újra 
visszakerült Felsőszentivánra, s ott a 
Felsőszentiváni Termelőszövetkezet 
elnöke, majd a megalakuló Zrt. el-
nöke lett. 

E közben 1990-től - a termelői oldal 
képviseletében - a Gabona Termék-
tanács elnökségi tagja, és a Bács-Kis-
kun Megyei Gabona Választmány el-
nöke volt. Ekkor a Terméktanácsban 
képviseltette magát még a kereskedői 
és a fogyasztói oldal is.

A 2004-es alapítása óta elnöke a Ga-
bonatermesztők Országos Szövetsé-
gének. Korrekt együttműködésre tö-
rekedett a kapcsolataiban és a min-
dennapi munkájában egyaránt. Ezek 
alapjának a precíz munkavégzést és 
az összefüggésekben történő gondol-
kodást tekinti. 

Vancsura József mindig fontos fel-
adatának tartotta a termelők képvise-
letét különböző hazai és nemzetközi 
fórumokon, valamint a gabonaterm-
esztés valós helyzetéről történő tájé-
koztatást. A növénytermesztési ágazat 
színvonalának erősítését, s benne a 
magyar gabonatermesztés verseny-
képességének fokozását kiemelt szak-
mai tevékenységként kezelte. 

A szakmai és közéleti 
tevékenységéért számos díjban és 

kitüntetésben részesült:
• 5 évvel ezelőtt, többek között a 

magyar tulajdonú mezőgazdaság 
gyarapodásáért végzett munkájáért, a 
Köztársasági Elnöktől átvehette a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkeresztjét,

• 3 évvel ezelőtt a Szent István 
Egyetemtől a Címzetes Egyetemi 
Docens címet érdemelte ki,

• három egymást követő éven át 
(2015, 2016 és 2017) beválasztották 
Magyarország 50 legbefolyásosabb 
agrárszakembere közé, s

• 2016-ban megkapta az Agrárgaz-
daságért Díjat is.

Idén egy újabb rangos elismerés-
ben, az Ujhelyi Imre-díjban részesült. 
Azt dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi minisztertől vehette át a tárcának 
az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából ren-
dezett kitüntetési ünnepségén. 

Az indoklás szerint a következőkért 
kapta: a Gabonatermesztők Országos 
Szövetségének alapító elnöke az agrá-
riumban végzett kiemelkedő munká-
ja, az Európai Uniós agráregzisztencia 
kialakítása, a növénytermesztésben 
dolgozók érdekképviselete terén ki-
fejtett tevékenysége elismeréseként, 
a nyugdíjba vonulás alkalmából.

Vancsura József folyamatosan hír-
dette a generáció váltást a magyar 
mezőgazdaságban. A saját gazdasá-
gában, a FEBAGRO, azaz a Felsőbács-
kai Agrár Zrt.-ben azt már korábban 
meg is valósította, hiszen 5 éve átadta 
a fiának az irányítást. 
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A cégük csak növénytermesztéssel 
foglalkozik, és mivel több leányválla-
latuk is van, akad teendő bőven.

A GOSZ-nál is már három évvel ez-
előtt elkezdték keresni, kik azok, akik 
szóba jöhetnének ezen a téren. Az el-
nöki tisztség nem megélhetési pozí-
ció, ez egy cím, egy rang. Folyamato-
san lobbiznia kell azért, hogy a ma-
gyar mezőgazdaságnak jobb legyen, 
hiszen a szervezetnek jelenleg közel 
3000 tagja van, s mintegy 1,5 millió 
hektárnyi termelést fog össze. 

A GOSZ 2018. március 21.-én meg-
tartott Tisztújító Küldöttgyűlésén 
vele együtt az elnökségből és a fel-
ügyelő bizottságból tízen, hatvan év 
feletti tagok távoztak. A véleménye 
szerint a váltás olyan jól sikerült, hogy 
a távozók örömmel adták át, az újon-
nan megválasztottak pedig örömmel 
vették át a feladatkörüket.

Az új elnökkel, Petőházi Tamás-
sal több, mint 10 éven át dolgozott 
együtt, s nagyon jó kollégának tartja. 
Sikeres szakember, agrármérnök vég-
zettségű, agilis, ugyanakkor konstruk-
tív és kompromisszumra törekvő. Ki-
váló a kapcsolatrendszere, s fontos, 
hogy élet-közelből tudja látni a dol-
gokat, hiszen Ő is cégvezető. Jó ke-
zekbe került tehát az irányítás. 

A leköszönő elnök az elmúlt 14 éves 
eredményei közül azt emelte ki, büsz-
ke rá, hogy minden egyes elnökségi 
ülés határozatképes volt, és minden 
egyes határozatuk konszenzuson ala-
pult.

Vancsura József Felsőszentivánon 
lakik a családjával. Nős, a felesége bio-
lógia-kémia szakos középiskolai tanár. 
Két gyermekük van, a leánya ügyvéd, 
a fia agrárközgazdász, cégvezető.

Már három unoka, egy fiú és két le-
ány boldog nagypapája, akik korban 
úgy jönnek egymás után, mint az or-
gonasípok, hiszen 3, 4 és 5 évesek. 
Örül annak, hogy ezután rájuk több 
időt fordíthat majd, mert ahogy el-
hangzik az a szó, hogy unoka, azonnal 
félretesz mindent, hogy Velük foglal-
kozhasson.

Nádasi Zoltán

Vancsura József: szakmaiság és érdekképviselet 
a  magyar gabonatermesztésben

Vancsura József (balról) tiszteletbeli el-
nök, és Petőházi Tamás jelenlegi GOSZ 
elnök az Ujhelyi Imre-díj átadása után 



A fiatal kora ellenére Dr. Takács Fe-
renc a jelenlegi magyar gyümölcster-
mesztés egyik meghatározó, országo-
san ismert és elismert alakja. Az Új-
fehértói Gyümölcstermesztési Kuta-
tó és Szaktanácsadó Kht.-nek 1995 
és 2014 között tudományos munka-
társa, a Területi Szaktanácsadói Köz-
pont vezetője volt. 2014-től a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ 
Gyümölcstermesztési Kutató Intéze-
tének tudományos főmunkatársa.  
2011-től betölti az Észak-keletma-
gyarországi Alma- és Egyéb Gyü-
mölcs Szakmaközi Szervezet és Ter-
méktanács (ÉKASZ) elnöki posztját is.

Mint elmondta, szerencsésnek érzi 
magát, amiért Újfehértón, a hazai gyü-
mölcstermesztési kutatás egyik felleg-
várában dolgozhat. Itt a neves, kivá-
ló szakemberek a kezdetektől egyen-
rangú partnernek tekintették, s azon-
nal befogadták. Nagyon sokat tanult 

Tőlük, s nem csak 
elméletben, ha-
nem az ültetvé-
nyekben, a min-
dennapos mun-
ka során is.

Talán ezért is 
döntött úgy, hogy 
maga is mezőgaz-
dasági tevékeny-
séget fog folytat-
ni, hiszen jól isme-
ri a gyümölcster-
mesztés minden 
területét az új ül-
tetvények telepí-

tésétől  egészen a postharvest tevé-
kenységekkel bezárólag. Több, mint 
20 hektáron gazdálkodik, amelynek 
döntő többsége gyümölcsültetvény, 
főleg alma és meggy, s azok 100%-a 
szerepel az AKG-ban. A megtermelt 
gyümölcs értékesítése a szüret ide-
jén nagyon nehéz, ezért 2010-ben egy 
700 tonna tároló kapacitású, 5 terem-
ből álló modern hűtőtárolót épített 
a posztharveszt műveletek elvégzé-
séhez. A tároló energetikai korszerű-
sítéséhez a Kertészet korszerűsítése 
– gombaházak - hűtőházak létreho-
zására, meglévő gombaházak - hű-
tőházak korszerűsítése (kódszáma: 
VP5-4.1.3.4-16) című pályázati felhívás 
kiváló lehetőséget biztosított, így a 
meglévő, hűtött légtérrel rendelkező, 
ULO technológiával felszerelt hűtő-
ház energetikai fejlesztésére és ULO 
technológiájának korszerűsítése jelen 
pályázat keretein belül megvalósult. 

Az eredményes tevékenységhez 
ma már nélkülözhetetlenek a modern 
kertészeti gépek is, amelyek nem csak 
a kézi erőt váltják ki hatékonyan, de a 
gazdaságosabb munkavégzést is le-
hetővé teszik. Ezért a Kertészet kor-
szerűsítése, kertészeti gépbeszer-
zés támogatása pályázati felhívás 
(kódszáma: VP2-4.1.3.5-16.) keretén 
belül KUBOTA M8540 Narrow kerté-
szeti traktor, Agrimaster Lift 1500-250 
3M traktorra szerelhető villás emelő 
és Kertitox Bora 2000/32FL gyümöl-
csös permetező beszerzését valósí-
totta meg. 

A gazdaság stabilitása, a bevételek 
hosszú távú növelése, és így a kellő 
eredményesség elérése csak folyama-
tos fejlesztésekkel növelhető – mond-
ta Takács Ferenc. Ezért igényelt a Ker-
tészet korszerűsítése-ültetvénytele-
pítés támogatására öntözés kialakí-
tásának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-
16.) jogcímen támogatást 4,2 hektár 
versenyképes almaültetvény telepí-
téséhez. Azt víztakarékos, beépített 
csepegtetőtestekkel ellátott öntöző-
technológiával, tápanyag-utánpótló 
berendezéssel, valamint jégvédő háló 
tartására alkalmas támrendszerrel lát-
ja el. 

Az öntöző berendezés kiépítésével 
a termékminőség, a termésbizton-
ság, valamint a termés mennyiség is 
nagymértékben megnő. A telepíten-
dő alma fajták: Gala Schniga Snicored 
és Jeromine. 

Nádasi Zoltán

Tudományos és gyakorlati munka a gyümölcs-
termesztésben

A megjelentetéssel eleget kívánok tenni a PÁLYÁZATOMBAN VÁLLALT 
nyilvánosság biztosításának.

Dr. Takács Ferenc



PROGR AM
9:30-10:00 Regisztráció 
10:00 Megnyitó: Dr. TAKÁCS FERENC, ÉKASZ elnök; NAK Sz-Sz-B Megyei kertészeti osztályelnök 

 LEDÓ FERENC, FruitVeB, elnök 
  Dr. APÁTI FERENC, FruitVeB, ÉKASz, alelnök 
  Dr. MÁRTONFFY BÉLA, NAK, Kertészeti Osztály, elnök 
  RÁCZ IMRE, NAK, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei elnök
10:30-10:55  Dr. SZAKÁLY ZOLTÁN, egyetemi tanár 
  Dr. FEHÉR ANDRÁS, egyetemi tanársegéd (Debreceni Egyetem) 
  A közösségi agrármarketing lehetőségei, különös tekintettel a védjegyekre
10:55-11:20  DR. SOÓS MIHÁLY, egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem) 
  Fogyasztói attitűdökre optimalizált marketingkommunikációs kampány megalapozása és kivitelezése
11:20-11:50  KOCSI ERIKA, hungarikum projektmenedzser 
  A „Szabolcsi Alma” márka a nemzeti értékmentés tükrében – a hungarikum-mozgalomban rejlő 
  agrármarketing erővonalak
11:50-12:20  GÁL PÉTER, eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár (felkérés alatt) 
  A védjegyek szerepe és jelentősége a zöldség-gyümölcs ágazatban az EU-ban és Magyarországon
12:20 – 14:00  BÜFÉ EBÉD 
  Üzemlátogatás (A látogatást vezeti: Juhász József Roland, Alma Trade Kft., ügyvezető )
14:00-15.30  Interaktív nyilvános vita a Szabolcsi Alma márka kiépítéséről – Célok, feladatok, források 
  Moderátor: Dr. DOMJÁN ERIKA, ügyvezető igazgató, FruitVeB

2018. március 23. 
GÉGÉNY, Alma Trade Kft. 
telephelye,  4517 Gégény, 
külterület, HRSZ: 072/2

2018. március 28. 
NAIK Gyümölcstermesztési 
Kutató Intézet 
Újfehértói Kutató Állomás 
4244 Újfehértó, Vadas-tag 2

PROGR AM 
9:30 REGISZTRÁCIÓ
10:00 Megnyitó: DR. TAKÁCS FERENC, ÉKASZ elnök, NAIK GYKI tud. főmunkatárs 
10:10  DR. APÁTI FERENC, FruitVeB alelnök, ÉKASZ alelnök: 
 Az európai meggyfogyasztási és -felhasználási tendenciák magyar és német szemmel
10:40  SZÓRÁDI SÁNDOR, ügyvezető igazgató Szatmári Konzervgyár Kft.: 

A magyar meggy piaci lehetőségei és kilátásai a konzervipar szemszögéből
11:10  SEBESTA PÉTER, FruitVeB alelnök, MHKSZ elnök: 
 A magyar meggy piaci lehetőségei és kilátásai a hűtőipar szemszögéből
11:40  PUSZTAI JÓZSEF, ügyvezető igazgató, Medifruct Kft.: 
 A hazai frisspiaci meggy lehetőségei és korlátai rövid és hosszú távon
12:10  KÁVÉSZÜNET
12:20  MŰHELYBESZÉLGETÉS, VITA (moderátor: DR. APÁTI FERENC) 
 Témakörök: a hazai meggytermesztés jelene és lehetséges jövője technológiai problémák bel- és külpiaci  
 tapasztalatok
13:45  EBÉD



VEZÉRFAJTÁK A SZILÁZS ELŐÁLLÍTÁSBAN
ROZS - Ryefood fajta;  TRITIKÁLÉ - Hungaro fajta

Magas zöld- és fehérjehozam, 
kiváló rost emészthetőség!

+ ÚJDONSÁG!
Olimpia fajhibrid - LUCERNA fajta

Szenázs, szilázs és szénakészítés céljára
kiválóan alkalmas, a legmagasabb 

hektáronkénti fehérjehozamra képes!

KRUPPA-MAG Kutató, Vetőmagtermesztő 
és Kereskedelmi Kft.

4600 Kisvárda, Váralja út 22.
Dr. Kruppa József

Mobil: + 36 30452 4265 
www.kruppamag.hu

kruppamag@kruppamag.hu  
kruppa19@t-online.hu

VETŐMAG


