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A Flavo Plant termék egy magyar-
országi gyártású, kevert növényi 
hatóanyagokat tartalmazó növény-
kondicionáló, melynek használatával 
eddig a kivonatoknál nem tapasz-
talt gomba és baktériumfertőzések-
kel szembeni védekezési technoló-
gia alakítható ki. Növényi kivonato-
kat általában preventív céllal hasz-
nálunk a növényvédelemben, vagy 
adjuváns készítményként keverünk 
meghatározott szerekhez, mellyel 
növelni tudjuk a tankkeverék hatá-
sát, leggyakrabban hatástartam, 
tapadási tulajdonságok tekinteté-
ben. A Flavo Plant termék egy speci-
ális kivonati eljárással készült növé-
nyi kivonat, több fungicid és bakte-
ricid tulajdonságokkal rendelkező 
komponenst tartalmaz. Hatóanyag 
tartalmát tekintve koncentráltabb 
az eddig használt készítményeknél 
és gyártástechnológiájának köszön-
hetően standardizált tulajdonsá-
gokkal, hatásspektrummal rendel-
kezik. Növénykondicionáló besoro-
lása ellenére több hivatalos mérési 
eredmény és nagyüzemi tapasztalat 
bizonyítja az önálló használatának 
sikerességét a patogén ektoparazita 
gombák esetében.

Flavo Plant termék önálló hasz-
nálata az alábbi területen bizonyí-
tott. Kalászosok esetében külön-
böző rozsdafertőzések, lisztharmat 
és kalászfuzáriózis kialakulását 
akadályozza meg, vagy a kórképet 
kuratív módon szünteti meg. Bogyós 
gyümölcsökben sikeresen használ-
ható a levél- és szárfoltosság több 
típusára és sikeresen akadályozható 
meg a gyümölcs Botrytis ssp. vagy 
csonthéjasok esetében Gloeospo-
rium ssp. kártétel is. Ezzel a készít-
mény csökkenteni fogja a vegetációs 

dása után tapasztalható lemosódási 
és eső ellenálló képesség. 

Felhasználói tapasztalatok bizo-
nyítják az elmondottakból eredő 
logikus termelői kérdésfelvetést, 
hogy mennyire kell dozíroznom 
az egyéb gombaölő készítményt? 
Kontakt gombaölőkkel végeztünk 
hatásvizsgálatot, valamint lombt-
rágyákkal levélanalízist, melyek azt 
bizonyították, hogy az egyéb „ható-
anyagok” tekintetében nagy bizton-
sággal dolgozhatunk a minimálisan 
ajánlott koncentrációkkal, egyes 
esetekben 50-75%-os dózisokkal.  A 
Flavo Plant költséghatékonyságát 
ez a tulajdonság nagyban növeli, 
DE eszköz is egyben a mennyiségi 
korlátokkal bíró hatóanyagoknál, 
mert évente több kezelésben alkal-
mazhatjuk.

Felhasználói és kísérleti tapaszta-
latainkról kollégáim részletes felvilá-
gosítást adnak, segítve a következő 
év/évek sikeres növényvédelmi tech-
nológiájának az összeállítását: 

Dankó Róbert növényvédelmi szak-
mérnök (robert@arravis.hu, tel.: +36 
30 228 74 35) és Gombos Gergely 
kertészmérnök (gergo@arravis.hu, 
tel.: +36 30 785 52 76).

Leírtakból következtetve kieme-
lem a személyes egyeztetés fontos-
ságát, mert a jelenleg sikeresen hasz-
nált növényvédelmi technológia 
ismeretében tudjuk megmondani az 
önálló és kevert hatóanyagú védeke-
zés várható eredményét, korlátait és 
sikerességét.

Szőke Tamás
agrármérnök (Arravis Kft.)

E-mail: tamas@arravis. hu, 
Tel.: 30/944 95 52

időszak alatt felhasznált szintetikus 
szerek mértékét! Használatával haté-
kony környezettudatos technológia 
alakítható ki, mely önmagában, 
ha még nem győzi meg a terme-
lőt, akkor érdemes megvizsgálni a 
felhasználási korlátokat is. A Flavo 
Plant nem tartalmaz szintetikus 
komponenseket, nem értelmezhető 
a szermaradvány kérdése, gyakorla-
tilag nincs felhasználói és fogyasztói 
kockázat. Flavo Plant nem igényel 
munkaegészségügyi és élelmezési 
várakozási időt. Önálló használat a 
termék esetében azt is jelenti, hogy 
nem igényel tapadásfokozót sem, 
sőt kifejezetten kontraindikált az 
egyéb adjuváns használata. A termék 
fejlesztésénél elsődleges szempont 
volt a megfelelő terülés és tapadási 
tulajdonság elérése. Aktív növényi 
hatóanyagok közül mi elsődlegesen 
a jó UV- és hő stabilitással rendelkező 
komponenseket alkalmazzuk. Több 
kontrollal beállított kísérletünk bizo-
nyítja a két-három hetes aktivitást, 
így a hatástartam tekintetében is 
ringbe száll a szintetikus szerekkel.

Flavo Plant mint kiegészítő 
termék. Önálló használatának korlá-
tai az endoparazita gombavédekezés 
területén tapasztalható. Gyümölcs 
monilia, szőlő peronoszpóra vagy az 
alma varasodása azok az általános 
kórokozók, melyek ellen folyamatos 
védekezésre kényszerülünk, de az 
önálló használat biológiai hatékony-
sága nem elegendő. Ellenben ekkor 
is biológiai- és költséghatékonysági 
előnyöket biztosít a Flavo Plant. 
Mindez a kutikula kontaminációs 
tulajdonságának köszönhető. Szán-
dékosan használom ezt a kifejezést 
annak ellenére, hogy a contaminatio 
latin kifejezés egyértelműen a befer-
tőzés és beszennyezés jelentéssel bír. 
A Flavo Plant készítmény verseny-
társai között már jelenleg is talá-
lunk olyan készítményeket, melyek 
bizonyították a levél viaszrétegébe 
történő „beépülési” tulajdonságu-
kat. Ezzel a kutikula rétegbe történő 
bejutással viszont magukkal viszik a 
saját és a tankkeverék egyéb ható-
anyagait. Így nem szorul különösebb 
magyarázatra a viaszréteg beszára-

A Flavo Plant - Alternatív lehetőség a jövő 
növényvédelmi technológiájához
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A 2018-ban immáron nyolcadik 
éve működő „Magyarok Kenye-
re – 15 millió búzaszem” program 
mára egy, az egész Kárpát-meden-
cére kiterjedő karitatív kezdemé-
nyezéssé nőtte ki magát. A Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), 
illetve a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) által szervezett program-
hoz csatlakozó, segíteni szándéko-
zó gazdák száma évről évre emelke-
dik, és ezáltal azon rászoruló gyer-
mekek száma is bővül, akiket bol-
doggá tehet a nekik adományozott 
új kenyér, határon innen és túl is. 
A NAK és a MAGOSZ nevében a 
2018. évi Magyarok Kenyere -15 
millió búzaszem program megva-
lósítása során összegyűlt búzából, 
Liszt Adományozói Ünnep kerete-
in belül átadtuk a támogató szerve-
zeteknek az adományokat, és egy-
ben megköszöntük a felajánlóknak 
a nagylelkű segítőkész felajánlásu-
kat.

A rendezvényünket megtisztel-
te jelenlétével Jakab István, a MA-
GOSZ elnöke, az Országgyűlés alel-
nöke is, aki köszöntő beszédében el-
mondta, hogy Országgyűlés alelnöki 
pozíciójából kifolyólag előző nap ér-
kezett meg az  ENSZ mezőgazdasá-
gi szervezete (FAO) madridi üléséről. 
Ott szintén nagy hangsúlyt kapott a 
tárgyalásokon pl. az a tény, hogy az 
EU a világ nagyobb segélyezője. Is-
mertette továbbá: „A gazdaember jó 
cél érdekében örömmel adakozik le-
hetőségéhez mérten, hisz tudja, hogy 
ezáltal az elkövetkező nemzedékek 
számára is lehetőséget teremt annak 
érdekében, hogy megfelelő tudással 
felvértezve, szorgalommal és ember-

séggel szolgálják nemzetüket. Köszö-
net ezért minden adományozónak és 
mindenkinek, aki e nemes szándékok 
és törekvések megvalósításában köz-
reműködött. A MAGOSZ és tagsága 
idén is mindent megad ahhoz, hogy 
sikeres legyen a program” – hangsú-
lyozta Jakab István.

Az eseményen Rácz Imre, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei elnö-
ke is beszédet mondott: 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra (NAK) megalakulása óta a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetségével (MAGOSZ) együtt-
működve szervezi a Magyarok Ke-
nyere programot, ezen keresztül a 
közösségek és a rászorulók támo-
gatását. A NAK eleinte stratégiai 
partnerként, 2015. óta pedig már fő 
szervezőként vesz részt a program-
ban, a MAGOSZ pedig a hazai gaz-
datársadalmat összefogva, tagságát 
minden évben mozgósítva működik 
közre a nagylelkű búzaadományok 
begyűjtésében.   

A 2011-ben indult kezdeménye-
zés minden évben rácáfol arra a so-
kak által hangoztatott véleményre, 
mely szerint a magyar nép nem ké-
pes az összefogásra. Ne higgyünk 
ezeknek a hangoknak! A történelem 
már számtalan alkalommal igazolta, 

hogy bajban vagy nemes célok el-
érése érdekében a magyarság igenis 
képes egyesíteni erejét. Ha ez más-
képp lenne, ma már nem létezne ha-
za, nem létezne nemzet. 

Így idén immár nyolcadik éve fo-
lyik a Magyarok Kenyere jótékonysá-
gi kezdeményezés, amely keretében 
a Kárpát-medencében összegyűj-
tött búzából készült lisztet szétoszt-
ják a szociálisan rászoruló, hátrányos 
helyzetű gyermekeket gondozó ma-
gyarországi és határon túli szerveze-
teknek. 

Az adakozó gazdák nem pusztán 
jótékonykodnak, a Kárpát-meden-
ce minden tájára eljutó lisztes zsá-
kok az egy nemzethez, egy sorskö-
zösséghez való tartozás, az egymás 
iránti felelősség vállalás üzenetét is 
viszik.

Sokat gondolkodtunk rajta, hogy 
mi is lehetne a kézzelfogható szim-
bóluma a programnak. 2018-ban 
megkerestük a zengővárkonyi Szal-
ma-Kincs-Tár vezetőjét, Tüskés Tün-
dét, és felkértük arra, hogy készítsen 
egy aratókoszorút.

A koszorú elkészítéséhez a búza-
kalászokat a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara és a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkezetek Szövet-
sége együtt gyűjtötték össze a 19 
magyarországi megyéből, valamint 
az Erdélyi és Kárpátaljai területekről 
Tüskés Tünde közreműködésével.

  A koszorú készítési technikáját 
tekintve, a több évszázados hagyo-
mányra visszatekintő Erdélyi tradí-
ciókat követték. Így ennek megfele-
lően a zöld búzakalászt használták 
alapanyagul.

Egy különbség van csupán. Az ere-
deti erdélyi arató koszorúk csak egy 
koszorúból álltak. A Magyarok Ke-
nyere – 15 millió búzaszem program 
koszorúja egy dupla koszorú, mely-
nek külső pereme a nagy Magyaror-
szágot szimbolizálja, mint egy óvó 
védő szerepet játszva, a belső kari-
ka körül, ami a mai Magyarország 
megfelelője. A dupla koszorú az ösz-
szetartozást és az összefogást szim-
bolizálja.
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Magyarok Kenyere adományozó ünnepség 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében



A G R Á R K A M A R A I  M E L L É K L E T

5• 2018. március-április • www.agrarmediairoda.hu

A megyénkben élő nehéz sor-
sú gyermekeket többek között a 
Magyar Vöröskereszt Megyei szer-
vezete, a Nyíregyházi Család- és 
Gyermekjóléti Központ, a Nyíregy-
házi Gyermekjóléti és Alapítási In-
tézmény, a Református Karitász, a 
Görögkatolikus Egyház Nyíregyhá-
zi Egyházmegyei Karitásza, a Kelet 
Karitász, és a Tímári Görögkatolikus 
Egyházközség közreműködésével 
tudjuk segíteni, így ebben az évben 
az ő részükre nyújtunk az adomány-
ból. Mellettük az idén 3 önkormány-
zat részére adunk át még lisztet a te-
lepülésen élő nehéz sorsú családok 
segítése érdekében: Beregdaróc, 
Geszteréd és Márokpapi.

Közreműködő partnereink: 
 - Nyírség Hasso Kft., Nyíregyháza - 
Krámer Zoltán 
 - Vetőmag és Szárító Kft., Tímár – 
Pásztor András, 
 - Apagyi Sütőüzem Kft., Apagy – 
Bakti János,  
 - Bátortrade Kft., Nyírbátor – 
Dr. Petis Mihály,  
 - Nyír Gabona Kft., Nagykálló – 
Rácz István  
 - D. Pethe István, Beregsurány,  
 - ifj. Rácz Imre, Balkány,  
 - Nyírség Hasso Kft., Baktalóránthá-
zai malom - Jánvári Tibor 
és munkatársaik.

jókedvű adományozót szereti az Is-
ten.”, így erősen bízunk benne, hogy 
a jövőben sem hal el ez a nemes kez-
deményezés.

Az akció során összegyűlt búzá-
ból őrölt liszt nagy részét 2018-ban 
is a program elsődleges kedvezmé-
nyezettjei, a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány, az ukrajnai Nagydobronyi 
Református Irgalmas Szamaritánus 
Gyermekotthon és a budapesti Olta-
lom Karitatív Egyesület kapja.

2018-ben is lehetőségünk van ar-
ra, hogy minden magyarországi me-
gye egy vagy több karitatív szerve-
zete is részesüljön az összmagyar 
liszt adományból.

A földrajzi közelség, és a kialakult 
jó kapcsolatok miatt, valamint az 
egyre nehezebb társadalmi helyzet 
miatt a megyei liszt keretünk terhé-
re is támogatni akarjuk a nagydob-
ronyi Református Irgalmas Szamari-
tánus Gyermekotthont, ahol közel 
100 magyar származású gyermeket 
nevelnek és gondoznak.
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2018-ban 412 tonna adománybú-
za gyűlt össze, melyből mintegy 260 
tonna lisztet tudunk őröltetni, ame-
lyet ismét a közel 80 ezer rászoruló 
gyermeket ápoló és gondozó szer-
vezetek kapnak meg. A program ki-
emelt kedvezményezettjei mellett, 
a korábbi évekhez hasonlóan is-
mét lehetőség nyílt arra, hogy min-
den magyarországi megye karitatív 
szervezetei részesüljenek az adomá-
nyokból. 

Az egész éves rendezvénysorozat 
végén, melyet áprilisban, rendsze-
rint az Esztergomi Bazilikában meg-
tartott búzaszenteléssel nyitunk 
meg, a mai átadó ünnepségen há-
lánkat és köszönetünket fejezzük ki 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pél-
dát mutató adományozóinak, fel-
ajánlóinak.

A hatalmas siker közös, amelyre 
minden résztvevő igazán büszke le-
het: 2015-ben a mi megyénkben 3 
helyszínen mintegy 18 tonna búza 
gyűlt össze, 2016-ban a négy gyűj-
tőpontunkon közel 25 tonna ke-
rült felajánlásra, 2017-ben 51 fő fel-
ajánló részéről mintegy 18,3 tonna, 
2018-ban pedig már 69 adományo-
zótól 22,3 tonna búza gyűlt össze 6 
helyszínen a  megyénkben.  A Ma-
gyarok Kenyere nem egyfajta ver-
seny, és nem elvárás, hogy az össze-
gyűjtött búza mennyisége minden 
esztendőben túlszárnyalja az előző 
évit, de jó érzés, hogy ebben a kör-
ben még ismert a bibliai szent Pál 
apostol útmutatása: „Mindenki úgy 
adjon, ahogyan előre eldöntötte szí-
vében, és ne kényszerűségből, mert a 

Adományozók névsora:
Abonyi Ferenc, Eperjeske • Álmos Gábor, Porcsalma • Áncsán Mihály, Újfehértó • Augusztinyi András, Nyíregyháza • 

Badak Gyula, Beregdaróc • Badak Sándor, Beregdaróc • Baracsi Endre, Beregdaróc • Bátortrade Kft., Nyírbátor • 
Beregdaróc Község Önkormányzat, Beregdaróc • Csekőné Pősze Erika, Vásárosnamény • Cserepes Ferenc, Fehérgyarmat 

• Cserepes Richárd, Fehérgyarmat • Cserepes Róbert, Kispalád • Csongtádi Zsolt, Gávavencsellő 
• D. Pethe István, Beregsurány • Dr. Homoródi Antalné, Nyíregyháza •  Dr. Petis Mihály Péter, Nyírbátor 

• Dr. Tivadar Pál, Budapest • Drenyószki Tamás, Nyíregyháza • Elek László, Újfehértó • Fedics László, Fehérgyarmat 
• Gajdos Attila, Beregdaróc • Geszteréd Község, Önkormányzat Geszteréd • Hlács Attila, Nyírlugos 

• Hornyák György, Mátészalka • Horváth János, Szabolcs • Hosszú József ,Újfehértó • id. Hibály István, Márokpapi 
• ifj Homoródi Antal, Nyíregyháza • ifj. Láng Zoltán, Tiszanagyfalu • Istenes András, Újfehértó 

• Kovács György Albert, Beregsurány • Kovács Lajos, Tímár • Krakkó Bálint, Nagyhódos • Lakatos Dénes, Szabolcs • 
Lipécz István, Gávavencsellő • Mándi Gyula, Gelénes • Márokpapi Község Önkormányzat, Márokpapi 

• Mazák György, Nyíregyháza • Mezőgazdasági Szövetkezet Nagykapos, (Szlovákia) • Molnár János, Újfehértó 
• Nagy Sándor, Újfehértó • Németh János, Beregsurány • Nizsalóczki Gyula, Tímár • Orosz Ákos, Balkány 

• Orosz György, Balkány • Orosz Sándor, Beregdaróc • Pálinkás György, Beregdaróc • Papp Zsolt, Újfehértó 
• Pásztor András, Tímár • Pásztor Andrásné, Tímár • Pásztor Tibor, Gávavencsellő Rácz Imre, Balkány 

• Rácz Imre, Balkány • Riczuné Tóth Gizella, Tímár • Ruzsinszki Andrásné, Nyíregyháza • Sárosi János, Újfehértó 
• Szabó József, Geszteréd • Szpodnyi József, Márokpapi • Timád Kft. ( Pásztor Mónika), Tímár 

• Tímári Görögkatolikus Egyházközség, Tímár • Torma Ákos, Beregsurány • Tóth Brigitta, Nagykálló 
• Tóth János, Nagykálló • Tóth János, Nagykálló • Tóth János, Nyíregyháza • Újfehértói Gazdakör, Újfehértó 

• Vasi Ferenc, Szabolcs • Vetőmag és Szárító Kft., Tímár

https://www.facebook.com/profile.php?id=1200236505&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD4yj9kZP-ILyIdlxeJTw8P9bMdN4f_tbWmBZTzvVBkoCAehe_3cFxExeXlv7G0_bPm2xZo7OS3-hlq&fref=mentions
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A jelenlegi almapiaci árak ellenére 
– vagy talán éppen azért – jelentős 
érdeklődés övezte a Tész-Ész és a 
Holland Alma Gyümölcsfaiskola 
étkezési rezisztens fajtabemutatóját 
és faiskolai nyílt napját. A léalma és 
étkezési alma piacán kialakult ala-
csony árak miatt fokozott az érdek-
lődés az alacsonyabb növényvédel-
mi költségek mellett termeszthető, 
magas minőséget és élvezeti érté-
ket képviselő, új, betegség-ellenál-
ló és biotermesztésre alkalmasabb 
fajták iránt.

A 2010-ben indult Naturalma 
Program jelenéről és jövőjéről Dr. 
Cehla Béla, a Holland Alma Kft. 
ügyvezetője tartott előadást. Ab-
ban vázolta a jelenlegi Naturalma 
ültetvény-felületek méretét, a Na-
turalma értékesítés elősegítésére 
tett lépéseket, valamint a jelenlegi 
és az előző két értékesítési szezon-
ban jellemző árakat és piaci lehe-
tőségeket. Beszélt továbbá arról, 
hogy az eredetileg 5 fajtával (Luna, 
Sirius, Orion, Red Topaz, Rozela) 
indult brand mellé már újabb fajták 
is felsorakoztak. Mondandójában 
kiemelte, hogy a Naturalma logisz-
tikai központot váltott az idei sze-
zonban és megfogalmazta a konve-
cionális, valamint a biotermelésből 

származó minőségi árualap iránti 
igényt.

A szót ezek után Dr. Takács Fe-
renc, az Újfehértói Gyümölcs-
termesztési Kutató és Szakta-
nácsadó Kht. vezetője vette át, aki 
az alma tárolásának tudományos 
alapjairól tartott gyakorlati szem-
pontból hasznos előadást. Kitért az 
almatárolás élettani alapjaira és a 
legkorszerűbb hűtőházi légtérsza-
bályozás ezzel kapcsolatos módsze-
reire is. Fontosnak vélte kiemelni, az 
idei almaszezon kedvezőtlen színe-
ződési viszonyait, valamint az ipari 
alma piacán kialakult anomáliákat. 
Az almatermesztésnek a minőségi 
árualap előállítását kell megcéloz-
nia, az ipari almatermesztés önma-
gában nem lehet termesztési cél.

Babicz Szabolcs – a Holland 
Alma Kft. faiskolavezetője – hosz-
szan reagált Takács Ferenc mon-
dandójára és kifejezte egyetértését 
az elhangzottakkal kapcsolatban, 
majd a Naturalma program újdon-
ságainak termesztői szempontból 
fontos tulajdonságairól beszélt. 
Előadásában hangsúlyozta, hogy 
a Naturalma brand fajtái közé csak 
olyanokat válogatnak be a hazai és 
a nemzetközi nemesítés eredmé-

nyei közül, amelyek hazai ökológiai 
környezetben legalább öt termőé-
ven keresztül kimagaslóan telje-
sítenek. Különösen a fajták rezisz-
tencia tulajdonságait, alternancia 
hajlamát, növekedési sajátosságait, 
termőképességét, élvezeti értékét, 
tárolhatóságát vizsgálják. 

Az ipari alma a minőségi almater-
mesztés melléktermékeként kelet-
kezik és az ipari alma ára nem lehet 
meghatározója az étkezési termék 
árának.

Megemlítette továbbá, hogy az 
idei évjárat rendkívül rossz volt a pi-
ros fedőszínű almák színeződésére 
nézve, és hogy ezt a problémát ho-
gyan befolyásolhatjuk kedvezően 
akár az alanytípusok helyes megvá-
lasztásával.

Ezt követően Dr. Thurn László 
előadását hallhatták a jelen lévők, 
aki az alma post harwest jelentő-
ségéről tartott prezentációt. Véle-
ménye szerint a termelők csak úgy 
lehetnek versenyképesek, ha az 
alma értékesítési szezonja nem fe-
jeződik be januárban, hanem egész 
éven keresztül képesek kiszolgálni 
legalább a belső piacot. A hűtőházi 
háttér és a korszerű tárolási techno-
lógiák – így a Smartfresh használata 
is – biztosítékot jelentenek erre. 

Dr. Thurn László szavai után ismét 
a faiskola vezető következett, aki 
rendhagyó szemléletben mutatta 
be az alma és általában a gyümöl-
csoltványok eltelepítése során el-
követett leggyakoribb hibákat és 
a talajelőkészítés, telepítés helyes 
technológiai javaslatát. Felhívta a fi-
gyelmet a szaktanácsadás fontossá-
gára, valamint a faiskola által java-
solt telepítési technológiai ajánlás 
betartására.
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Tudósítás a Holland Alma Kft. és a Tész-Ész 
étkezési rezisztens almanapjáról
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 A záróelőadást Syngenta kép-
viseletében Sipos László tartotta. 
Rendkívül gyakorlatias szemszög-
ből vázolta fel a rovarok és gom-
bák növényvédő szerekkel szem-
beni rezisztenciájának kialakulását. 
Hangsúlyozta a hatóanyag rotáció 
fontosságát. Mondandójának vé-
gén hozzáfűzte, hogy a Kaliforniai 
pajzstetű és a vértetű a jövőben vár-
hatóan nagy problémát fog okozni 
egyes termesztési körzetekben és 
a termelők nem kezelik megfelelő 
súllyal ezt a problémát.

Az érdeklődők az előadások után 
területbejáráson vettek részt, ahol a 
Holland Alma Kft. faiskolai területén. 
A faiskola vezető kalauzolásával be-
mutatásra kerültek a szemzett alma, 

meggy, szilva, kajszi, körte, cseresz-
nye és birs oltványok. A vendégek 
meggyőződhettek a Holland Alma 
által szaporított oltványok magas 
minőségéről. A kísérleti ültetvény-
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ben pedig nem csak szemlélődésre, 
hanem az új fajták kóstolására is sor 
került.

A bemutatón megjelent almater-
mesztő szakemberek és szaktanács-
adók számos gyakorlati ismerettel 
és sok új élménnyel gazdagodtak, 
és jelezték igényüket a téli időszak-
ban metszési bemutató megszerve-
zésére is. Amennyiben Önt is érdek-
lik az új fajták és egyéb technológiai 
újdonságok, regisztráljon most a 
hollandalma.hu oldalon a faiskola 
hírlevelére, hogy a következő ren-
dezvényről hírlevélben értesülhes-
sen.
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A virág a természet egy külön-
leges remeke, az önmagáért való 
szépség csodája, az emberi élet év-
ezredek óta állandó esztétikai kísé-
rője, amely már létében is az egész 
létről szól, jelképesen átfogva an-
nak teljes ívét. A virág a születés, 
születésnapok, névnapok, eljegy-
zés, esküvők, évfordulók kapcsán 
szép szimbolikát alkot, majd aztán a 
végmegemlékezések mentén elbú-
csúztatja magát az életet, valóban 
a bölcsőtől a sírig, sőt azon túl is el-
kísér. A virágok klasszikus és foly-
ton gazdagodó, nemesített, csodá-
latos variánsainak szépségkultusza 
valóban kimeríthetetlen örömfor-
rása életünknek. S eljött az az idő, 
amikor a modern törvényalkotás is 
„nemzeti értéknek” nevezi a maga 
sajátos eszközeivel a virágok kul-
tuszának egy új, különleges fejlesz-
tését, amely speciális értelemben 
agrárinnovációnak is tekinthető, de 
mindenképp érdekes és figyelemre 
érdemes színfoltja a hazai tudomá-
nyos életnek is.

A flAVATAR virágok és növények 
pedig valóban a különleges embe-
ri értékalkotó erő és a természet ál-
tal adott csodálatos esztétikum, XXI. 
századi, egyedi foglalatai. E virág- 
és növénykülönlegességek szüle-
tésének és világhírnév felé történő 
elindulásának bölcsője, - Hajdú-Bi-
har megye szíveként - maga Debre-
cen Városa, mely a Virágkarnevál ré-
vén egyébiránt is különleges és má-
ig élő-óvó-megbecsülő lelkülettel 
viseltetik a virágok iránt. Épp ezért 
került be a magyar nemzeti értékek-
ről és hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény szellemében 2017 
őszén a Debreceni Települési Érték-
tárba „a debreceni gyökerű flAVATAR 
– Varázslatos Virágok helyi, megyei 
és országos kultusza”, mely innentől 

a „nemzeti érték” kitüntető törvényi 
cím birtokosa, mint helyi érték, s ha-
lad tovább elismertsége okán a ma-
gyar nemzeti értékpiramis maga-
sabb döntéshozói szintjei felé is. A 
hagyományos szépséget új formá-
ba öntő innováció ugyanis - mint 
egyfajta start up -, nem csupán szá-
mos díjjal méltatott, hanem a nagy-
közönség által is elismert különle-
gességeként emeli Magyarország e 
területen belüli nemzetközi presz-
tízsét is.

A debreceni születésű feltaláló ál-
tal kifejlesztett és megalkotott vilá-
gító virágok egy szisztematikusan 
célirányos és hosszú kutatómunka 
betetőzéseként ragyogják be a sö-
tétséget. Egy olyan növényi alapú, 
génmanipulációtól mentes, a kör-
nyezetre, az emberekre és minden 
más élőlényre veszélytelen anyagot 
sikerült kikísérleteznie a fiatalem-
bernek, amellyel kezelve a virágok a 
töltöttség erejétől és a növény szí-
nétől függően akár 30 percig élén-
ken és változatos színekben fényle-
nek a sötétben. Rendkívüli és egye-

di megoldás, hogy ezt a különleges 
képességet vágott és cserepes vi-
rágfajta esetében is alkalmazzák a 
flAVATAR megalkotói, akik már több 
mint száz fajta növényen tesztelték 
sikeresen ezt a speciális tulajdonsá-
got, többek között kála, rózsa, szeg-
fű, krizantém, kaktusz és zöld növé-
nyek esetében vizsgálva az éjsza-
kai sötétségben is tartósan világító 
varázslatos effektekre való képes-
séget. A felületükre felvitt speciá-
lis anyagnak köszönhetően a nö-
vények változatos színskálán, még-
pedig zöld, kék, vízkék, fehér, piros 
vagy narancs színben ragyognak. A 
különlegesen világító, fénylő szín-
varázs csodálatos alkotásaiként e fl-
AVATAR virágok pedig már nem csu-
pán hazánkban, hanem külföldön is 
kaphatóak, s számos rangos díj bir-
tokosai, nemzetközivé téve e külön-
leges növényi ragyogás általuk fém-
jelzett kultuszát. 

S azért adhat okot minden ma-
gyar ember, kutató, feltaláló számá-
ra ez a találmány és annak töretlen 
és gyors hazai és nemzetközi siker-
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Az éjszakát beragyogó flAVATAR virágok és 
növények nemzeti értékké nyilvánított kultusza 
– Debrecenből a nagyvilágot meghódító agrárinnováció –

„Olyan különlegességet kerestünk, ami gyönyörű, mint egy virág, de mégis annyira egyedülálló, 
hogy kitűnik a többi virágcsokor és cserepes virág közül.”

Kun Richárd
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menete, mert élő és mai igazolása 
a magyar geniusban rejlő kreativi-
tásnak, alkotó- és feltaláló szellem-
nek. Mindezt a 2016-2018-ig terje-
dő rövid 2 évben elnyert 8 hazai és 
világszintű díj is bizonyítja: 2016 ta-
vaszán a SIRHA Budapest 2016 Inno-
vációs versenyén Dekoráció kategó-
riában II. helyezést értek el a speci-
ális és gyönyörű flAVATAR virágok 
és növények, 2016. szeptember 
6-án a hazai fejlesztő által megal-
kotott flAVATAR – Varázslatos Virá-
gok elnyerték a rangos Magyar Ter-
mék Nagydíjat. A kitüntetés értékét 
növeli, hogy azt azok a szervezetek 
érdemelik ki, amelyek elkötelezet-
tek a magas minőség, az innováció, 
a fogyasztó-központúság és az ér-
tékteremtés iránt, 2017 tavaszától 
pedig A’ Design Award elismeréssel 
már a magyar flAVATAR is büszkél-
kedhet. Az akadémikusokból, kü-
lönböző iparágakat képviselő, elis-
mert és neves szakemberekből, il-
letve véleményvezér újságírókból 
álló zsűri választotta ki a legjobb 
pályázókat minden kategóriában. 
A Lighting Design kategória bronz 
díját a magyar származású Kun Ri-
chárd világító virága a flAVATAR 
kapta meg. Természetesen az idei 
év is gyarapította az elismerések 
sorát. 2018 áprilisában, Shanghai-
ban a flAVATAR in TOP 10 High Tech 
Technology in the World díjat kapott 
a magyar találmány, 2018 áprilisá-
ban, ugyancsak Shanghaiban flAVA-
TAR Black Technology Award díj szü-
letett, 2018 szeptemberében pedig, 
Budapesten az ÉMIN, azaz az Érték 
és Minőség díj büszke birtokosai let-
tek a flAVATAR virágok megálmodói, 
sőt, nemrégiben, 2018 szeptembe-
rében, A 100 legérdekesebb magyar 
innováció magazinba is bekerült a 
találmány. S minderre, a 2018 szep-
temberében megkapott „nemze-
ti érték” kitüntető törvényi cím he-
lyezte fel a koronát. 

„Bár első ránézésre a flAVATAR is 
egy virág, de este, amikor a többi vi-
rág beleolvad a sötétbe, ez az egyet-
len, ami ragyog az éjszakában!” – fo-
galmazza meg feltaláló, Kun Richárd 
a világító virágok egyedi jellemző-
jét. A folyamatos terjeszkedés mel-
lett természetesen dolgoznak a vilá-
gító virágok következő generációjá-

nak a megalkotásán is.  
A védjegy oltalom alatt álló fej-

lesztésének köszönhetően a ke-
zelt vágott virág, cserepes vagy sta-
bilizált növény a feltöltődés után 
azonnal sötétbe helyezve gyönyö-
rű zöld/kétféle kék/piros/fehér szín-
ben fénylik. Ez a magával ragadó, 
lélegzetelállító élményt nyújtó ha-
tásmechanizmus akár 30 percen ke-

resztül is fennáll a töltöttség erejé-
től függően. Ha gyengül a fénye, ér-
dekes módon feltölthető újra a na-
pon, lámpa alatt vagy mobil telefon 
fény-erejével, így újra világítani fog! 
További feltöltés hiányában a látha-
tó fény átalakul halványabb tejfe-
hér, ún. irányfénnyé, amelyet akár 
4-5 órán keresztül is láthatnak a vi-
rág pompájában gyönyörködők. A 
flAVATARok az élővirágok tulajdon-
ságaival rendelkeznek, ennek alap-
ján kell kezelni mind a vágott vi-
rágot, mind a cserepes növényt! 
Egyes növények száríthatók, így 
flAVATAR-ként tovább ékesítik az éj 
sötétjét.
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A hazai fejlesztő által megalko-
tott flAVATAR – Varázslatos Virágok 
hamar a szakmai és általános figye-
lem középpontjába emelkedett. A 
sötétben is élettel teli módon vi-
lágító flAVATAR virágok jelenleg a 
magyar piac mellett számos euró-
pai és az unión kívüli országban is 
kaphatóak, s bizony mindenkit el-
kápráztatnak. 2020-ra már évi egy-
millió darabot adnának el belőlük a 
stratégiai tervek szerint Amerikától 
a Közel-Keletig. A társaság idén 150 
ezer világító virág eladását tervezi, 
és azt remélik, hogy 2020-ra átlépik 
az évi egymillió darab értékesítését. 
Céljuk, hogy a következő években a 
világ számos pontján, Amerikától a 
Közel-Keletig mindenhol sikerrel be-
vezessék ezt a védjegy oltalom alatt 
álló hazai innovációt, ezzel is emel-
ve Magyarország tudományos-kul-
turális presztízsét.

Sok sikert kívánunk nekik hozzá! 

Írta: 
Kocsi Erika  

/A flAVATAR-ról bővebben: 
www.flavatar.hu/
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A 2018-as év a végletek éve volt. Az 
ország némely részén nem volt hiány 
csapadékban, míg nagyon sok felé 
megtapasztalhatták, hogy milyen ér-
zés várni és várni az esőt. De vajon a 
jövő esztendő jobb lesz-e ezen a téren? 
Hogyan kezdjünk neki a termelésnek? 
Beszélgetőtársam Dr. Csipkés József 
mezőgazdasági biztosítási szakértő.

Lesz aszály vagy nem?

Biztosan lesz! Évek óta folyamatosan 
csökken a talaj vízkészlete. A Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia előrejelzé-
se alapján 2050-re az éves csapadék 
mennyisége 10 %-kal csökken, a nyári 
napok száma 20 nappal nő, a hőség-
napok számának további emelkedése 
mellett. A talajban tárolt vízkészlet az 
ország jelentős részén az őszi vetésű 
növények keléséhez sem elegendő, 
ezért bármilyen kisebb csapadék-
mentes időszak esetén aszálykárral 
számolhatunk. Azt hiszem az idei év 
után azt sem kell magyarázni, hogyan 
következik a tél után a nyár. 

Mikor is következik be az aszály?
  
Az aszály fogalmát jogszabály ha-

tározza meg. E szerint az aszály akkor 
következik be, ha fő szabály szerint 
30 egymást követő napon a csapa-
dék mennyisége 10 mm alatt marad 
és ez a termelőnek kárt okoz. Ez egy 

objektív adat, a meteorológiai szol-
gálat állapítja meg, hogy az adott 
területen bekövetkezett-e az aszály. 
E mellett a fő szabály mellett aszály 
következik be abban az esetben is, ha 
30 napon belül a csapadék mennyi-
sége meghaladja a 10 mm-t, de nem 
éri el a 25 mm mennyiséget és a napi 
átlaghőmérséklet 15 egymást követő 
napon belül meghaladja a 31 °C -t. 
Ez utóbbit kimondani is szörnyű, de 
sajnos nagyon is elképzelhető. Gon-
doljunk csak arra, hogy az idei nyáron 
számos európai országban tartósan 
napi 40 °C-t meghaladó hőmérsékletek 
alakultak ki.    

Mit tehetnek a termelők az aszálykár 
csökkentés érdekében?

Alapvető, hogy a helyes agrotechnika, 
az optimális növénykondicionálás segít 
a növényeknek a túlélésben. Sokan a 
növényi stressz csökkentését különféle 
anyagok felhasználásával igyekeznek 
elérni. Ezek plusz költséget jelentenek. 

De vajon mennyire hatékony ez a 
költségtöbblet?

Úgy gondolom, hogy az aszálykárok 
csökkentésének a leghatékonyabb 
módja díjtámogatott növénybizto-
sítások kötése.

Miért éri meg a díjtámogatott növény-
biztosítást választani?

A díjtámogatott növénybiztosításo-
kat az állam biztosítási típustól füg-
gően, de legfeljebb 65 % mértékben 
támogatja.

Mennyibe is kerül a gazdálkodónak 
ez a biztosítás?

Az állami támogatást figyelembe 
vételével elmondható, hogy kalászosok 

Kérdések és válaszok a mezőgazdaságban kelet-
kező aszálykárok rendezésének lehetőségeiről 



11• 2018. november • www.agrarmediairoda.hu

M E Z Ő G A Z D A S Á G I  B I Z T O S Í T Á S

esetében 3-4 ezer Ft/ha, kukoricánál, 
napraforgónál ez 5-6 ezer Ft/ha. 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ez azt jelenti, hogy aszálykár esetén 
az 5-6 ezer Ft. ráfordításával közel 100 
ezer Ft. többlet bevételt érhetünk el 
hektáronként.

 Az eddigiekben kizárólag az aszály 
okozta károk elleni védekezésről be-
széltünk. De milyen más kockázatokat 
kezel a biztosítási rendszer? 

Fontos tudni, hogy az aszály okozta 
károk mellett a biztosítás kiterjed va-
lamennyi, a mezőgazdaságra jellemző 
kockázatokra, így többek között a jég, 
a vihar, a felhőszakadás, a fagyok, stb. 
okozta károkra is.  

A díjtámogatott biztosítások önállóan 
kezelik a mezőgazdasági kockázato-
kat?

Lényegi kérdés, hogy a díjtámoga-
tott biztosítások a kötelező állami ká-
renyhítéssel egy összetett rendszert 
alkotnak. A két rendszer együtt kezeli a 

mezőgazdasági kockázatokat. Fontos, 
hogy olyan szakemberrel szerződjünk, 
aki ismeri ezt a rendszert és képes az 
ügyfele érdekeit képviselni. 

Melyek a leggyakoribb, a kárenyhítési 
és biztosítási rendszer sajátos műkö-
déséből eredő gyakorlati problémák?

A gazdák jelentős része tisztában 
van azzal, hogy az állami kárenyhítési 
rendszerben kár esetén a neki járó 
kárenyhítési juttatásnak csak a felé-
re jogosult, ha nem köt legalább az 
üzemi szintű referencia hozamérték 
felére, az adott növénykultúrára jel-
lemző káreseményre kiterjedő bizto-
sítást. Fontos tehát, hogy a biztosítás 
összhangban legyen a területalapú 
támogatásban feltüntetett hozama-
datokkal és a biztosításban is az adott 
növénykultúrára jellemző káresemény 
szerepeljen. Gyakran szembesülhet-
tünk olyan extrém esettel, hogy pl.: 
alma kultúrában tűzkár ellen szólt 
a biztosítás. Ez egyenesen ablakon 
kidobott pénz! 

Mikor kell ezt a biztosítást megkötni?

Évek tapasztalata alapján mondom, 
hogy a gazdák mindig a legutolsó pil-
lanatra hagyják a biztosítások meg-
kötését. Ez helytelen, hiszen a bizto-
sítási díj az ugyanannyi egy kalászos 
esetében, ha novemberben, vagy ha 
májusban kötöm. De nem ez a lényeg!  
A 2018-as évben hivatalos - a meteo-
rológiai szolgálat által igazolt - aszály 
pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 
április elejétől május közepéig volt. 
Aki tehát ez után kötött szerződést, 
az a biztosítási szerződés alapján 
nyilván nem juthatott kártérítéshez. 
Fontos azonban azt is megemlíteni, 

hogy a kárenyhítési rendszerben még 
ebben az esetben is a termelő a neki 
járó teljes kárenyhítésre jogosult lesz, 
míg biztosítás hiányában ennek csak 
a felére. 

Végezetül, elég összetett ez a rendszer, 
hogyan juthatnak több információhoz 
az érdeklődők?  

Akár egyetlen személy részére, akár 
baráti társaságok, gazdakörök részére 
is rendszeresen sor kerül előadások 
megtartására. Ezeken az előadásokon 
egyszerű példákon keresztül bemuta-
tásra kerülnek a kötelező kárenyhítési 
és választható biztosítási rendszer alap-
vető működési jellemzői, azt célozva, 
hogy mindenki jusson a megfelelő 
gyakorlati tudás birtokába. 

Hiszem azt, hogy megalapozott 
döntést hozni, csak a megfelelő tudás 
birtokában lehet. Fordulhatnak hoz-
zám ebben a kérdésben bizalommal:

Dr. Csipkés József 
mezőgazdasági 

biztosítási 
szakértő

Telefon: 06 (70) 38-43-761
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Bevezetés

A klímaváltozás következtében vár-
ható kevesebb csapadék, valamint a 
száraz időszakok hosszának növeke-
dése és a hőmérséklet emelkedése 
miatt a tenyészidőszakban még tovább 
fokozódik a vízhiány, ami öntözetlen 
körülmények között egyre kockáza-
tosabbá teszi a nagy vízigényű növé-
nyek (pl. silókukorica) termesztését. 
Az éghajlatváltozás következtében 
tömegtakarmány termesztésünket 
jelenleg és a jövőben nagyobb bizton-
sággal alapozhatjuk a kis vízigényű őszi 
kalászos gabonafélékre - elsősorban 
a rozsra és tritikáléra, amelyek a téli 
csapadékot hasznosítva kora tavasz-
szal már nagy zöldhozamra (szilázs) 
képesek. A lucerna pedig - mint a 
legfontosabb pillangós szálastakar-
mány növényünk - a közeljövőben is 
meghatározó lesz. Rozs, tritikálé és 
lucerna biológiai alapjaink (magyar 
fajta és az abból itthon előállított 
vetőmag) kiválóak! 

A termésre (mennyiség, minő-
ség) ható tényezők – előnyök 

(erősségek) és kockázatok

1. Ökológiai tényezők (éghajlat és talaj) 
A kalászos gabonafélék és a lucerna 
tömegtakarmány termesztéséhez 
az éghajlatunk és talajadottságaink 
kiválóak és a közeljövőben ezt a klí-
maváltozás sem veszélyezteti!

2. Biológiai tényezők (biológiai alapok: 
fajta és vetőmag) A Nemzeti Fajtajegy-
zékben szereplő - elsősorban magyar 
nemesítésű rozs, tritikálé és lucerna 
fajták – és az abból itthon előállított 
vetőmagvak kiváló biológiai alapokat 
biztosítanak a tömegtakarmány ter-
mesztéshez. A külföldön nemesített 
– főként a Magyarországon hivatalos 
fajtakísérletekben sem vizsgált - fajták-
ban nagy lehet a kockázat télállóság, 
betegség ellenállóság és termés meny-
nyiség, minőség vonatkozásában is!

3. Termesztési tényezők (agrotechnika, 
technológia) Ezt lehet jól és rosszul is 
csinálni. Ilyen műveletek: vetésforgó 

kialakítása, talajművelés, tápanyagel-
látás, növényápolás, öntözés (lucerna), 
betakarítás (kaszálás, rendkezelés stb.) 
és a post-harvest technológia (silózás). 
Cél: A fajtákban genetikai meghatáro-
zott tulajdonságok érvényre jutásának 
segítése, lehetővé tétele fajtaspecifikus 
agrotechnika alkalmazásával - az öko-
lógiai adottságokkal (időjárás, talaj) 
összhangban. 

Biológiai alapok a rozs, tritikálé 
és lucerna tömegtakarmány 

termesztéséhez

A Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő 
magyar nemesítésű fajták és az abból 
itthon előállított vetőmagvak kivá-
ló biológiai alapokat biztosítanak a 
gabona (rozs és tritikálé) és lucerna 
tömegtakarmány termesztéséhez és 
az ezekből előállított fémzárolt vető-
magvak kielégítik a hazai keresletet. 
A kisvárdai tritikálé magánnemesítés 
legnagyobb jelentőségű eredménye 
a Hungaro fajta előállítása volt, amely 
áttörést jelentett nemcsak a humán 
felhasználás területén, de újabban a 
szilázs előállításban is. Hasonlóan jó 
eredményeket produkál a Dimenzió 
fajtajelölt is, amelynek állami elismerése 
várható ebben az évben és 2019-től 
vetőmagtermesztése is elindul. Ma-
gyarországon a rozsot a régi tájfajták 
(pl. Nyíri rozs) termesztését követő-
en nemesítették. Újabb nemesített, 
nagyobb termőképességű tájfajták 
lettek: Lovászpatonai a Dunántúlon 
(de jelenleg már nincs a Nemzeti Faj-
tajegyzékben), Varda (Kisvárdai 1) a 
Nyírségben. A mai igényeket (szilázs 
is!) kielégítő, korszerű diploid fajta: a 
Ryefood. 

Magyarországra a lucernát Tessedik 
Sámuel hozta be 1768-ban és ebből 
alakultak ki a Szarvasi, Nagyszéná-
si, Szentandrási és a többi tájfajták. 
Fontosabb nemesítési helyek a XX. 
században: Szarvas, Kisvárda, Kom-
polt, jelenleg Szarvas és Kisvárda. 
Kisvárdán az Állami Királyi Növény-
nemesítő Telep alapítását (1943) kö-
vetően Teichmann Vilmos indította el 
az úgynevezett „homoki” tarkavirágú 
lucerna nemesítését. Tuzsoni kékvirágú 

lucerna és Sarlós (Svéd, vagy Sárkerep) 
lucerna (Medicago falcata) természe-
tes keresztezéséből származó popu-
lációs kiindulási anyagból állították 
elő a Kisvárdai fajtát, majd további 
keresztezésekkel (policross) és sze-
lekciós nemesítéssel a többi kisvár-
dai nemesítésű tarkavirágú fajtát is 
(Kisvárdai-1, Hunor 40, Jozsó, Klaudia, 
Olimpia). Mai korszerű nagy termőké-
pességű és fehérjehozamú fajhibrid 
tarkavirágú típusú fajták; a Klaudia 
és az Olimpia, amelyek nemcsak a 
gyenge termékenységű talajokon, 
de jó termékenységi területeken is 
nagy fehérjehozamot produkáló fajták.

A rozs és tritikálé tömegtakar-
mány (szilázs) termesztés 

kritikus pontjai

• Talajművelésnél legjobb megoldás 
a szántással történő magágykészítés 
(szármaradványok leforgatása) - majd 
a vetést követő hengerezés (sima 
talajfelszín) -, mert így a zöldtermés 
kaszálásakor nem lesznek a felszínen 
szármaradványok és rögök és kevésbé 
szennyeződik földdel a zöldnövény 
(szilázs minőség, hamutartalom!).

• Tápanyagellátásnál fontos, hogy a 
N 70%-t (80-120 kg/ha hatóanyag) 
ősszel (a többit télvégén, korán ta-
vasszal) juttassuk ki, - főként ha ez 
szilárd (granulált) N-műtrágyával tör-
ténik - annak érdekében, hogy korán 
tavasszal a gyökérzónában felvehető 
formában ott legyen a nitrogén - a 
korai (április) nagy zöldhozam és a 
magas fehérjetartalom eléréséhez! 
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Rozs, tritikálé és lucerna tömegtakarmány 
(szilázs, szenázs) termesztés aktualitásai

Ryefood diploid rozsfajta
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• Vetésidő korábban, mint szemes abrak 
termesztés esetén, optimális: a Ryefood  
fajtánál: szeptember 10. és 25. között, 
a Hungaro fajtánál: szeptember 20. és 
október 5. között! 

• Vetési paraméterek: fajta-és termőhely 
specifikusan: Ryefood rozsnál 5 millió 
csíra/ha (190 kg/ha) vetőmaggal, a 
Hungaro tritikálé fajtánál 4,5 millió 
csíra/ha (190 kg/ha) vetőmag, gabona 
sortávra, 3-5 cm mélyre. 

• Növényápolás, gyomirtás: ezek a 
magyar fajták jó gyomelnyomó ké-
pességűek, ezért nem kell gyomírtás. 
Kórokozók ellen nem kell permetezni 
(a Ryefood és a Hungaro fajta liszthar-
mat rezisztens, csak vetőmagcsávázás 
javasolt). Agrotechnikai védekezés: 
fuzáriummal fertőzött elővetemé-
nyek kerülése. Kártevők: kaszálásig 
nincs probléma, nem kell védekezni! 

• Betakarítás (kaszálás): A rozs kaszálás 
időpontja évjárattól, időjárástól füg-
gően: április 5-15 között, a tritikálé 
kaszálása közvetlenül a rozs kaszálása 
után (április 15-25 között) - amikor 
a kalász még hasban van - mert így 
állítható elő a legjobb takarmányér-
tékű gabona szilázs – elsősorban a 
nagytejű tehenek részére

 Lucernatermesztés 
agrotechnikája

• Talajigény: talajvíz 3 m alatt legyen, 
meszes talajt igényel, vagy savanyú 
kémhatású talajokon 2 -5 t/ha kalci-
um-karbonát hatóanyag (mészkőpor, 
dolomit) kiszórása telepítés előtt.

• Elővetemény, talajművelés: lehetőleg 
kis vízigényű kalászos (vagy esetleg 
repce) legyen, majd tarlóhántás ekével, 
tarlóápolás, hengerezés (vízmegőr-
zés). Mélyművelést igényel (szántás, 
mélylazító)

• Vetési paraméterek: 9 - 10 millió 
csíra/ha (20-25 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 (vízme-
gőrzés!). Tavaszi telepítés (03.20. és 
04. 15. között), ősszel mélyszántás, 
tavasszal simító, vagy fogas, majd 2 
henger közé vetés.

• Tápanyag-és vízellátás: lehetőleg ta-
lajvizsgálat 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. Intenzív 
termesztésnél kaszálások után N 30 
kg/ha és öntözés – nagy terméshez 
sok víz ( >750mm) kell, általában nyár 
végén már vízhiány van (3.-4. növedék 
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 dózissal. 
Aranka ellen foltkezelés (pl. Reglone).

• Kórokozók: Lucernamozaik vírus, 
lisztharmat, levélragya, rozsda ellen 
a tünetek megjelenésekor kaszálás. 
Fertőző hervadás (Fusarium, Verticil-
lium) polifág talajlakó gombák ellen 
vetésváltással és fusariummal fertőzött 
elővetemények kerülése! Ibolyaszínű 
gyökérpenész ellen mélyfekvésü te-
rületek kerülése!

• Kártevők: Pocok (járatok gázosítása), 
kikelt lucernát szűkség esetén csipké-
zőbarkó, hamvas vincellérbogár, lucer-
nabogár ellen inszekticiddel és/vagy 
a gyors kezdeti fejlődés elősegítése, 
később a kártevők megjelenésekor 
előrehozott korai kaszálással, levél-
tetvek, poloska ellen inszekticiddel.

• Betakarítás (1. kaszálás mindenkép-
pen szilázsnak): A telepítés éve után 
megerősödött lucerna 1 kaszálása a 2. 

évtől mindig a legnagyobb zöldtöme-
get biztosítja, amelyből jó minőségű 
szilázs előállítása a legjobb megoldás. 
Kaszálás időpontja évjárattól, időjá-
rástól függően: május 05-15 között, 
amikor zöldbimbós állapotban van, 
ebből állítható elő a legjobb takarmá-
nyértékű lucerna szilázs a nagytejű 
tehenek részére. 

Következtetés, javaslat

A kalászos gabonafélék és lucerna 
tömegtakarmány termesztéséhez 
az éghajlatunk és talajadottságaink 
kiválóak és a közeljövőben ezt a klíma-
változás sem veszélyezteti! A lucerna 
extenzív termesztése öntözés nélkül 
továbbra is lehetséges, de intenzív 
termesztés esetén a 3-4. növedék 
öntözése indokolt lehet. Nemzeti 
Fajtajegyzékben szereplő - elsősor-
ban magyar nemesítésű fajták – és 
az abból itthon előállított vetőmag-
vak magas szinten kielégítik a hazai 
keresletet és kiváló biológiai alapo-
kat biztosítanak a tömegtakarmány 
termesztéshez! Az előzőeken túl az 
agrotechnika, termesztési és silózási 
technológia Magyarországon lehetővé 
teszi kiváló minőségű tömegtakarmá-
nyok előállítását – ennek érdekében 
célszerű specialista 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!

Dr. Kruppa József PhD
címzetes egyetemi tanár (DE), 
címzetes főiskolai tanár 
(SZIE Tessedik Campus)
ügyvezető (Kruppa-Mag Kutató Kft.)

Ifj. Kruppa József
agrármérnök, vetőmag-gazdálko-
dási szakmérnök, 
(Mezőmag Kft. és Kruppa-Mag Kuta-
tó Kft.)
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Olimpia fajhibrid lucernafajta

Hungaro tritikálé fajta
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A Bio-Fer termékcsalád
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MAGYAR TERMÉK MAGYAR TERMÉK

A talaj egy természeti erőforrás. 
Az egyik legfontosabb alkotó része 
annak a szerves anyaga. Európában 
és hazánkban is az elmúlt évtize-
dekben drasztikus mértékben csök-
kent a talajok szerves anyag készle-
te. 

Bár a szerves trágyákkal történő 
tápanyagpótlásnak évezredes ha-
gyománya van, azonban számos or-
szágban - így hazánkban is - a meg-
lévő állatállomány trágya termelése 
nem fedezi a növénytermelés szük-
ségleteit. Ilyen körülmények között 
kiemelkedő fontosságú lehet a ren-
delkezésre álló szerves trágya kész-
letek hatékony felhasználása.

A Baromfi - Coop Kft. Európában 
is egyedül álló technológiát fejlesz-
tett ki a jó minőségű csirke trágya 
feldolgozására.

Az eljárás szabályozott, ellenőr-
zött fermentációval kezdődik. Majd 
az így kapott érlelt, feltáródott csir-
ketrágyát szárítás és sterilizálás 
után, mint alapanyagot használjuk 
fel a különböző beltartalmú és ,,fel-
használó barát” termékek gyártásá-
ra.

NÉBIH forgalomba hozatali és fel-
használási engedélyével. A termék-
családnak jelenleg 7 tagja van, ame-
lyek összetétele termékenként vál-
tozó. Három termék biogazdálko-
dásban is alkalmazható. A termékek 
felhasználhatóak szántóföldi kultú-
rákban, a szabadföldi-, a hajtatott 
zöldségtermesztésben, a dísznö-
vénytermesztésben, a szőlő ültetvé-
nyekben, a gyümölcs ültetvények-
ben, a faiskolákban, a szamóca ül-
tetvényekben és a gyepgazdálko-
dásban.

A termékek kijuttatása az év bár-
mely időszakában lehetséges.

A talaj felszínre is kiszórhatjuk, 
mert a hatóanyagok így is bemo-
sódnak a gyökérzónába és kifejtik 
a tápanyag pótló hatásukat a nö-
vényre.

Röpítőtárcsás műtrágyaszóróval, 
sorszóróval, a pellet fizikai paramé-
terei lehetővé teszik a vetéssel egy-
menetben való kijuttatást, és a sor-
közművelővel adagolás is megold-
ható.

A baromfi trágya, mint alapanyag 
a legfontosabb makro elemeken 
kívül (N, P, K) számtalan mezo-és 
nyomelemet tartalmaz, amelynek 
pótlása létfontosságú, de egyben 
költséges folyamat a hagyományos 
műtrágya tápanyag pótlás mellett.

ÖSSZESSÉGÉBEN

A talajba kerülő fermentált szer-
ves anyag egy igazi talajkondício-
náló szer.

Bio minősítésű termékeink 100%-
ban használhatóak a biotermesztés 
rendszerében.

A felelős gazdálkodás egyik fon-
tos feladata a talajegészség helyre-
állítása, megőrzése.

Valamennyi termékünk eredmé-
nyesen használható a ,,fáradt” ta-
lajok újraélesztésében, rendszeres 
használatával a talajok termőképes-
sége már rövid távon is javul.

FELHASZNÁLÁS

A BIO-FER fermentált baromfit-
rágya termékcsalád rendelkezik a 
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Nitrogén 5,5% – Foszfor (P O ) 3%
– Kálium (K O) 2,5%
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