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Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az EU Bizottsága 2015. augusztus 10-én 
elfogadta az új Vidékfejlesztési Programot, 
ami a 2014-2020 közötti időszakra adja meg 
a mezőgazdaság területén várható pályáza-
tokat, és azt, hogy milyen feltételek teljesü-
lése alapján lehet a forrásokból gazdasági 
előnyt kovácsolni. 

Számos új elemet fedezhetünk fel a 
Programban, amik nem voltak fellelhetők 
a korábbi ciklusban, úgymint a Rövid Ellá-
tási Láncok támogatása (REL program), az 
Agrár –Innovációs operatív csoportok inno-
vatív projektjeinek támogatása, közösségi 
beruházások, közösségi kezdeményezések 
támogatása.

Nagyobb, illetve több támogatás igé-
nyelhető az előző ciklushoz képest a bio-
gazdálkodás és a gyógy – és fűszernövé-
nyek termelése. 

A Vidékfejlesztési Program időbeli 
csúszása miatt a program elfogadása után 
ősszel azonnal több pályázat is kiírásra ke-
rül. 

Elsősorban 2015. november 2-től indul 
a sokak által várt Agrár-környezetgazdálko-
dási program, (AKG). Az AKG 5 éves prog-
ram, az előzőeknél nagyobb támogatás 
mértékkel igényelhető a 20 évnél idősebb 
gyümölcsösökre, az állatállományhoz köt-
hető gyepekre, nádasra, és főleg a MTÉT-es, 
NATURA-s, Belvíz-, Aszály-, Erózió érzékeny 
szántókra. Ebben a min. 2020. december 

31-ig földhasználattal rendelkező gazdálko-
dók pályázhatnak. 

A vidékfejlesztési források legnagyobb 
része a tárgyi eszközökbe történő beruhá-
zást segíti elő, úgy, mint Kisméretű termény-
szárító és tisztító berendezések korszerűsí-
tése, építése, trágyatárolók építése, sertés-, 
baromfi-, szarvasmarha-, juh-, kecsketartó 
telepek építése és korszerűsítése. A kerté-
szet korszerűsítés program tartalmazza az 
üvegházak és fóliák létesítését, geotermi-
kus öntözés kialakítását, hűtőházak tárolók, 
manipulálók és egyéb üzemi létesítmények 
támogatását, ültetvénytelepítést, még a 
2015-ös évben.

A kertészeti ágazatokban gépbeszerzés 
támogatása várható 2016-ban.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ága-
zat fejlesztése az öntöző berendezések te-
lepítését, korszerűsítését foglalja magában. 

Előnyt és prioritást élvez a Vidékfej-
lesztési Programban az élelmiszeripari fel-
dolgozás elősegítése, akár kisüzemi akár 
nagyüzemi szinten.

Általánosságban elmondható, hogy a 
tárgyi eszközökbe történő beruházás támo-
gatása közép Magyarországon 40%, máshol 

50%. Amennyiben a pályázó 40 év alatti, és 
nem Pest megyei, úgy neki a beruházásból 
60% -nyi összeg is visszajár.

Támogatja a Vidékfejlesztési Program 
a mezőgazdasági termelőt, fiatal gazdát, 
termelők csoportját, ha a pályázat benyúj-
tását megelőző lezárt üzleti évben a mező-
gazdasági tevékenységből legalább 6000 
Euró-nyi STE (Standard Termelési Érték - STE 
–Kalkulátor alapján számolható), és az előző 
évi árbevételének min. 50%a mezőgazdasá-
gi tevékenységből származott.

Előnyt jelent a pályázatoknál a foglal-
koztatotti létszám növelésének vállalása, a 
TÉSZ/TCS tagság, az energiafelhasználás, 
energiahatékonyság javulás, biogazdálko-
dás folytatása, beruházás ha  fejlesztendő 
járásban valósul meg.

2016-ban várható újra a nagy érdeklő-
désre számot tartó Fiatal gazda pályázat, 
melyben változás, hogy már meglévő gaz-
dasággal kell rendelkeznie a leendő pályá-
zónak, és nem lesz kizáró ok az előző 5 év-
ben felvett támogatás sem, viszont a támo-
gatás mértéke megmaradt a 40.000 Euró.

Hernáczki Ibolya
Magyar Vidékért Kft.

(Bővebb felvilágosítást a Magyar Vidékért Kft. 
munkatársai adnak, a +36-30/61-688-69-es 
számon. www.videkert.hu)
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Pályázat és projektmenedzsment a vidékfejlesztésért.

EUROADVANCE KÖZGAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT.

21 ÉVE A VIDÉK TANÁCSADÓJA

Székhely: Nyíregyháza, Szállási u. 18/a. • Fióktelepek: Vasvár, Miskolc, Budaörs
Tel.: +36 42 506338 • www.euroadvance.hu • info@euroadvance.hu

ÚJ! EnergiaTech 2020 konzorcium. Energetikai beruházások előkészítése és lebonyolítása A-Z-ig!
Biomassza fűtőművek, napelem erőművek, geotermikus kutak.

A magyar vidék fejlesztéséért,
immár 21 éve
Mindannyian tudjuk, hogy hazánk Budapest központúsága arra 
ösztökéli a tanácsadó cégeket is, hogy a fővárosban dolgozzanak, 
mégis a nyíregyházi székhelyű Euroadvance Közgazdasági Tanács-
adó cég 21 éve vidéken ér el külföldön is jegyzett sikereket. Szuhó-
czky Gábort, a cég ügyvezetőjét faggatjuk az okokról.

Ügyvezető Úr, miben látja a siker titkát?
Az ügyfélközpontú gondolkodásban és cselekvésben, legyen szó 

egy fiatal agrárvállalkozónak nyújtott tanácsadásról vagy egy több 
milliárd forintos szennyvíz projekt lebonyolításáról. Ki szeretném 
még emelni a folyamatos tanulást, valamint a több, mint tíz éve 
működtetett minőség- és környezetirányítási rendszerünket, mely 
megtanított minket a rendszerben történő gondolkodásra.

Mely területeken tudják segíteni a vidéki vállalkozókat?
Mint akkreditált vállalati tanácsadó már a vállalkozás indítá-

sában tudunk segítséget nyújtani, ezután következhet egy uniós 
pályázat elkészítése és a záró ellenőrzésig történő lebonyolítása. 
Fogjuk az ügyfél kezét, hiszen neki az alaptevékenységére kell kon-
centrálnia. Felnőttképzési üzletágunk számos vállalkozói programot 
vett nyilvántartásba, melyek elsősorban a hazai kkv-k fejlődését 
szolgálják.

Március 6-án vehették át a Virtuális Erőmű Program ke-
retében az „Energiahatékony Vállalat” díjat, milyen elköte-
lezettségük van ezen a területen?

Számos energetikai pályázatot készítettünk elő, mint pl. biogáz 
üzem, biomassza fűtőmű, geotermikus projektek. Szerettünk vol-

na újszerű megoldást is mutatni, ezért 2010-ben létesítettünk egy 
energia növény bemutató parkot, ahol energiafűz, energianyár, csá-
szárfa és smaragdfa található 5 000 nm-en. Az idén adtuk át „Zéró 
Emissziós Centrumunkat”, ahol bemutatjuk az élen járó technológi-
ákat működés közben, hiszen elektromos energiánkat fotovoltaikus 
napelemekkel, míg hőigényünket faelgázosító kazánnal elégítjük ki. 
Újdonságunk az EnergiaTech 2020 konzorcium megalapítása, mely-
ben a tervezéstől kezdve, a pályázatokon keresztül, egészen a kivi-
telezések lebonyolításáig segítjük a vállalkozók és önkormányzatok 
energetikai fejlesztését.

Mivel várják a vállalkozókat a 2014-2020-as időszakban?
Szeretnénk 21 év tapasztalatát átadni mind a gazdaságfejlesz-

tési, mind a vidékfejlesztési területen. Már dolgozunk termelés bő-
vítő és kutatás-fejlesztési projektek előkészítésén, sőt egy egyedül-
álló 3,5 milliárdos gomba projekten is, amelynek keretében bevon-
juk az önkormányzatokat is, értékteremtő közmunka program ke-
retében. Indítunk egy képzéssorozatot azoknak a vállalkozásoknak, 
akik az új beruházók beszállítóivá szeretnének válni. Külön kihívás 
számunkra a fiatal gazdálkodók segítése, ez nemcsak a pályázatuk 
menedzselésében, hanem az új növény fajták és eljárások beve-
zetésében (pl. bio alma telepítés, gyógynövény alapú növényvédő 
szer), piacuk bővítésében is megvalósul. Tesszük ezt a 21 év alatt 
700 szerződött partnerünk segítségével, valamint számos konzorci-
ummal és klaszterrel, melyeknek tagjai vagyunk. 

(X)
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Milyen oltványt és almafajtát válasszunk?

Amikor telepítésen gondolkozunk, nagyon 
sok dolgot kell mérlegelnünk. Egy ilyen jel-
legű beruházás, amit 20-30 évre tervezünk 
meg, nagyon sok anyagi tőkét igényel, sok 
felelősséggel jár. Egy ültetvény jövőjét sok 
tényező befolyásolja, ilyenek többek között 
helyes termőhely kiválasztása, faj és fajta 
megválasztás, alany használat. A telepítés 
előtt mindenféle képen készíttetnünk kell 
egy talajvédelmi tervet, talajvizsgálatot és 
tápanyag utánpótlási tervet szakemberrel. 
Fontos a megfelelő talajelmunkálás, öntöz-
hetőség, törpe növekedésű alanyok eseté-
ben a támrendszer kiépítése és nem utolsó 
sorban a vírusmentes, kártevő, kórokozó-
mentes oltvány. 

Nagy kérdés a termelők körében, hogy 
honnan, milyen oltványt vásároljunk és mi-
kor telepítsük el azokat. Jelenleg a hazai olt-
ványok mellett nagyon sok külföldi (olasz, 
holland, szlovák, német, francia) oltvány ke-
rül eltelepítésre. A telepítési idő megválasz-
tásakor azonban figyelembe kell vennünk, 
hogy az oltvány milyen országból, térség-
ből, éghajlati zónából érkezik. 

Nagyon fontos döntés, hogy milyen mi-
nőségű oltványt vásároljunk. Míg régebben 
a szemzett vagy oltott suhángok telepítése 
volt jellemző, ma már az egy éves koronás 
vagy a két éves Knip koronás oltvány ülte-
tése a jellemző. Az oltványokon lévő hajtá-
soknak köszönhetően különböző osztályba 
soroljuk az oltványokat: 
•	 elágazódást nem tartalmazó suháng
•	 egy éves vagy knip 1-3 elágazódású 
•	 egy éves vagy knip 3-nél több elágazó-

dású (3+)
•	 egy éves vagy knip 5-nél több elágazó-

dású (5+)
•	 egy éves vagy knip 7-nél több elágazó-

dású (7+)
A koronás oltványok előnye, hogy a raj-

ta lévő oldal elágazásokat már nem nekünk 
kell megnevelnünk, mert már a faiskolában 
kialakítják ezeket, ami gyakorlatilag egy év 
pluszt jelenthet a fa életében. Ezek a hajtá-
sok sok esetben virágban is végződhetnek, 
amivel a korona alakítás során alkalmazott 
lekötözéseket is mellőzni tudjuk. A Knip olt-
vány annyiban tér el az egyéves koronás olt-
ványtól, hogy a második évben visszavágott 
törzsön egy újabb koronás éves vesszőt ne-
velnek ki. Az erősebb gyökérzetnek köszön-
hetően pedig a fa eredése, vitalitása is jobb.

Milyen térállást alkalmazzak?
Egy ültetvény telepítésekor meghatározó 
tényező az anyagi tőke megléte vagy hiá-
nya. A telepítési költségek és talajadottsá-
gok és a fajtaválasztást figyelemben véte-
lével alma esetében az M9, M26 és MM106 
alanyokat használhatjuk. Egy törpe növeke-
désű alany tőtávolsága a 0,5-1 méter, egy 
M26 alanyúé 0,8-1,3 méter, míg egy MM106 
alany esetében ez az 1-2,5 méter. Az alany 
megválasztásánál mindenféle képen figye-
lembe kell venni a talaj adottságokat, mert 
ellenkező esetben az ültetvény nem fogja 
hozni a várt eredményeket.

Milyen piacra termeljek, milyen 
fajtát telepítsek?

Fontos kérdés, hogy milyen fajtát tele-
pítsünk, hova fogjuk az almámat eladni. 
Amennyiben belföldön keressük a piacot 
számítanom kell arra, hogy kisebb összeget 
kaphatunk a gyümölcsért, mint akár egy 
nyugati vagy közel-keleti piacon. Magyar-
ország fontos zöldség-gyümölcs stratégiai 
partner lehetne szomszédunkkal, Románi-
ával, amely hatalmas felvevő piac, azonban 
a teljes mértékben szervezetlen, összetartás 
nélküli, egymás alá való alkudozás a ma-
gyar termékek árát nagyon lenyomja. Így, 

hazai nemesítésű  
Rezisztens almafajták

artemisz

Cordelia Rosmerta

hesztia

www. baloghfaiskola.hu  •  30/219-4129
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aki profi technológiával termel, annak nem 
biztos, hogy megéri ezt a piacot megcélozni 
(ez főleg cseresznye esetében igaz!). Azon-
ban tény és való, hogy a „nepper hálózat” je-
lenléte sok román határ közeli termelőknek 
biztosít piacot.

Akinek azonban lehetősége van nyuga-
ti vagy akár közel-keleti piacokra bejutni, a 
pillanatnyi piaci körülményekhez képest 
jobb áron is eladhatja termékét. Egy ilyen 
piac feltétele a mosott, leválogatott, első 
illetve extra osztályú, foltmentes alma, ame-
lyet egysoros, kétsoros vagy farekeszekbe 
csomagolnak. 

Az utóbbi évek arab és egyiptomi pi-
acokra való exportálásokból azt a követ-
keztetést lehet levonni, hogy a legkereset-
tebb nem rezisztens alma fajták a Golden 
Delicious Reinders®, Golden Parsi (S) Da 
Rosa, Redchief Delicious, Jeromine®, Su-
perchief® Sandige*, Scarlet Spur® Evasni 

(S), Early Red® One Erovan fajták és az alap 
esetben jól pirosodó, 80-100 %-os fedő-
szín borítású, augusztusban érő újabb Gala 
klónok, mint Annaglo C.O.V., Buckeye 
Gala®Simmons, Gala Venus Fengal, Gala 
De Carli Fendeca, Redy Red® Gala. Kései 
fajtaként említésre méltó a Nyugat-Európá-
ban keresett Fuji Kiku® Fubrax (S).

Sajnos a Magyarországon nagy mennyi-
ségben lévő Idared alma nem kelendő ezen 
és a nyugati piacon, így aki ebben a fajtá-
ban gondolkozik csakis belföldi vagy román 
piacon tudja értékesíteni gyümölcsét. Nem-
rég jelent meg a piacon a Red Idared faj-
ta, amely a hagyományos Idared pirosabb 
változata. Ez a változat egy rosszabb évjá-
ratban 20-40 %-kal jobb fedőszínt tud ki-
alakítani a hagyományos Idaredhez képest. 
Szintén keresettebb fajta az utóbbi években 
itthon is a Wiltons’®Red Jonaprince, amely 
a Jonagored újabb változata.

Az új fajták termőterületeinek növeke-
désével ezek fajták piaci részesedése is nő. 
A jelenlegi fajtaösszetételt és a mostanában 
telepített fajtákat tekintve egyre kisebb te-
rületen található Jonathan alma. A régen 
nagy területeken elhelyezkedő fajta elad-
hatatlanabbnak tűnt. Az utóbbi években 
azonban szaktanácsadókként egyre többet 
halljuk, hogy újra keresik a Jonathan almát. 
Ennek a fajtakörnek a legutóbbi fajtája a 
Watson Jonathan.

A 90-es évektől kezdve egyre több, - 
főleg Szabolcs Szatmár Bereg megyében – 
ipari rezisztens ültetvény létesült, amelyek 
mai napig is jól mutatják rezisztenciájukat 
a varasodással szemben. A rezisztens étke-
zési alma aránya Európában jelenleg kicsi a 
nem rezisztens fajtákéhoz képest. Az elmúlt 
években azonban egyre több kutató inté-
zet és faiskola mutatta be az új varasodásra 
rezisztens fajtáit, amelyeket főleg étkezési 
célra szántak. Magyarországon azonban a 
„rezisztens alma” szó hallatán mindenkinek 
az ipari rezisztens fajták jutnak eszükbe, 
ami visszavetheti az étkezési fajták vásárlási 
szándékát. Ezek az új étkezési varasodásra 
rezisztens fajták már teljes mértékben kie-
légítik a fogyasztók különböző igényeit. Ta-
lálhatunk közöttük édes, savanykásabb és 
kiváló sav-cukor arányú fajtákat. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Gyü-
mölcstermő Növények Tanszéke két évtize-
des almanemesítésének eredményeként a 
Kárpát-medencén belül elterjedt kórokozó 

Fuji Kiku Fubrax

Early Red One

Watson Jonathan

Red jonaprince

Buckeye Gala Simmons

Sandige
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rasszoknak és törzseknek ellenálló, emel-
lett piacos és jó termőképességű új fajtákat 
nemesített. A fajtasort az augusztus utolsó 
dekádjában egy-két menetben szedhető, 
magas refrakciójú és polifenolban gazdag, 
édes-savas HesztiaEUFO fajta kezdi.

Ezt követi a szeptember második hetében 
egy menetben szüretelhető ArtemiszFO. Ez a 
fajta savanykás, húsa nem barnul. Az említett 
két fajta a varasodáson kívül a lisztharmatra 
sem fogékony, a tűzelhalással szembeni el-
lenállósága pedig jó! Az Artemiszt érésben a 
felületén csaknem 100 %-ban pirosodó, Jonat-
hanra emlékeztető, édes-savas RosmertaFO 
fajta követi.

Ez a fajta a lisztharmattal és tűzelhalással 
szemben, ha mérsékelten is de ellenálló. Hu-
muszban szegény talajon előnyösebb MM. 
106 alanyon termeszteni. Október első dekád-
jában két menetben szedhető, tartós tárolás-
ra is alkalmas fajta a sorozat negyedik tagja a 
CordeliaEUFO. 40–60%-os felületen világospi-
ros vagy piros fedőszínnel borított gyümölcse 
savas édes, polifenol és pektintartalma kiemel-
kedő.

Az olaszországi CIV (Centro Innovazione 
Varietle®) nemesítési, kutatási eljárásainak 
köszönhetően 4 új varasodásra rezisztens faj-
tát is a piacra dobtak, SWEET RESISTANT® 
néven, amelyekből Olaszországban már 4-5 
éves ültetvényeik is vannak. Az érési sorrendet 
tekintve az első az augusztus végén érő, édes 
fajta a Gaia* (14. ábra), majd ezt követi a szin-
tén édes Gemini*. A fajtasort a Rene’ civ* és 
a Smeralda* zárja. Különleges az Isaaq®, ami 

egy szintén varasodásra rezisztens fajta és ezt 
a különlegességet annak köszönhetjük, hogy 
íze hasonlít a Jonathan almáéhoz. 

Magyarország a varasodásra rezisztensz 
almatermesztés tekintetben meg is előzhetné 
Európa országait, hiszen több, mint 10 éves ta-
pasztalata van rezisztens almatermesztésben. 
Ezen tapasztalatok birtokában nyugodtan 
bele lehet vágni az étkezési, minőségi rezisz-
tens almatermesz-
tésbe, ráadásul a 
jelenlegi fajtavá-
lasztékkal minden 
fogyasztói ízlést ki 
tudunk elégíteni. 
A következő 2015-
2020-as támogatá-
si ciklusban fontos 
lenne, hogy az re-
zisztens fajták tele-
pítése priorítást él-
veznének nálunk is. 

Összegzés:
2014-ben kezdtük 
meg különböző 
gyümölcsfajok és 
fajták tesztelését 
annak érdekében, 
hogy a hazai terü-
letekhez legjob-
ban alkalmazkodó 
fajtákat tudjuk a 
jövőben is javasolni 
a termelőink szá-
mára.

Amennyiben 
telepítünk nagyon 
fontos, hogy min-
den tényezőt kellő-
képpen mérlegel-

jünk. Hiába telepítettünk el nagyon jó, piacos 
fajtát, ha technológiai fegyelem hiányában 
nem tudjuk megtermelni a gyümölcsöt, bár-
melyik piacra is szeretnénk eladni termékein-
ket!

Illés Attila
gyümölcstermesztési szaktanácsadó

Fruit Consulting Kft.

17I

Elérhetőségeink: 

06 (30) 900-11-30 • 06 (70) 33-23-440
fruitconsulting.hu 

info@fruitconsulting.hu

:
„A gyümölcsöző kapcsolat”

Tevékenységünk a következőkre terjed ki:
• teljeskörű telepítési szolgáltatás (oltvány beszerzés, talajmintavétel); 

• jégháló rendszer kialakítása / lebonyolítása; 
• 
• tápanyagterv készítése; 

• növényvédelem. 
•  értékesítési tanácsadás

A Fruit Consulting Kft. 2011-ben kezdte meg működését abból a cél-
ból, hogy az egyre növekvő fogyasztói igényeknek köszönhető-
en a legújabb intenzív, integrált gyümölcstermesztés hazai és kül-
földi technológiáit – a jobb gyümölcsminőség és gazdaságosság 
érdekében – megosszuk Önökkel a versenyképesség növelése céljából.  

Több hazai és külföldi faiskolai kapcsolatunknak köszönhe-
tően, minőségi oltványok és alanyok beszerzését is vállal-
juk. A tanácsadás során -
laj- és éghajlati adottságait a telepítéstől a betakarításig, 
illetve a külföldi és belföldi piacszerzésben is segítjük termelőinket.  

2014-től kezdve az ország több pontján kezdtük meg a különböző gyü-
mölcsfajok és fajták tesztelését annak érdekében, hogy a hazai terüle-
tekhez legjobban alkalmazkodó fajtákat tudjuk a jövőben is javasolni a 
termelőink számára.

Gemini Smeralda

Artemisz

Hesztia
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Almapiaci helyzetkép 2015 őszén

A hazai almatermesztők számára mindig 
nagy jelentőséggel bír az, hogy hogyan fog 
alakulni a világ, s benne főként Európa alma-
termesztése mennyiségben és minőségben 
egyaránt, hiszen ezek az árat befolyásoló té-
nyezők. Az idei évben a meghatározó alma-
termelő országok kilátásai jónak mondha-
tók, de a tavalyi nagy termésterhelés miatt 
nem kiemelkedő terméssel jellemezhetők. 
Olaszországban és Ausztriában kb. 5-5%-kal 
gyengébb termést várnak, Németország-
ban még egy kicsivel rosszabb termés ígér-
kezik, mert a gyengébb virágzásra egy ked-
vezőtlen, hűvös-esős virágzáskori időjárás 
érkezett, így a kötődés sem volt jó, ezért a 
2014. évi terméshez viszonyítva közel 20%-
kal lesz kevesebb az idei termés. A minőség 
jónak ígérkezik, nagyobb növényvédelmi 
problémák nem voltak. A hőség és a sugár-
zási stressz viszont helyenként itt is komoly 
gondokat okoz a gyümölcsméretben és szí-
neződésben, illetve Ausztriában voltak je-
lentősebb jégverések is. Lengyelországban 
a tavalyi 3,75 millió tonnás rekordtermés 
után most is hasonló mennyiséget prog-
nosztizálnak a lengyel szakemberek. Ösz-
szességében elmondhatjuk, hogy a tavalyi 
évhez viszonyítva az EU 28 tagországában 
mintegy 5%-al kisebb termés várható, de az 
elmúlt 5 év átlagához viszonyítva ez még 
mindig 7%-kal nagyobb. Valószínűsíthető, 
hogy az orosz embargóban nem lesz érde-
mi változás, de ezt a kérdést a piac tavaly is 
megoldotta, így ez nem értékelhető túlzot-
tan negatív tényezőként.

A hazai helyzetet már eleve meghatá-
rozta az, hogy a tavalyi év az elmúlt 20 év 
talán legnagyobb termését hozta. A nagy 

termésterhelés meglátszott a fákon, már 
ősszel tapasztalható volt a kívánatosnál jó-
val gyengébb termőrügy-berakódottság, 
ami az ültetvények többségében visszafo-
gott virágzást eredményezett. Különösen 
gyenge virágzás és kötődés, vagy abszolút 
kihagyás tapasztalható a rossz termőhelyen 
lévő, nem öntözött, alacsony ráfordítások-
kal művelt, gyenge kondícióban lévő és 
nem ritkított ültetvényekben. Azokban az 
intenzíven művelt gyümölcsösökben, ahol 
magas színvonalú technológiát folytatnak 
(a növények igényéhez igazított korszerű 
öntözés, tápanyag-ellátás, vegyszeres és 
kézi termésszabályozás, precíz növényvé-
delem), és tavaly sem lettek túlterhelve a 
fák, ott a jó növénykondíció miatt itt idén is 
elfogadható virágzás és kötődés mutatko-
zott, és a terméskilátások is jók. Összességé-
ben rossz terméskilátásokkal jellemezhető a 
hazai ültetvények mintegy 2/3-a (kb. 17 000 
ha), míg jó vagy elfogadható helyzet csak a 
maradék 1/3-ban van. 

A várható termést negatívan befolyá-
solta az is, hogy a rügypattanás és virágzás 
között számos helyen az országban voltak 
– akár több alkalommal is – lokális fagyok, 
ami rontotta a virágminőséget. A jégkárok 
szokásos módon lokálisan jelentkeztek, or-
szágos átlagban egy-két kivételtől eltekint-
ve nem extrém mértékűek, de az átlagosnál 
talán valamivel nagyobbak. 

Általában gyenge kötődés volt, és most 
rosszabbak a terméskilátások a triploid faj-
tákon (Jonagold fajtakör, Mutsu) és a nagy 
termésterhelés miatt a Golden Delicious 
fajtakör esetében. A jó termőhelyen, jó kon-
dícióban lévő, magas színvonalon művelt 

ültetvényeken azonban még ezek a fajták 
is elfogadható termést hoznak. A körülmé-
nyekhez képest – de csak a jó ültetvények-
ben – elfogadható termés van a Pinován, 
Idareden és Gálán, valamivel gyengébben 
teljesít a Red Delicious fajtakör (Red Chief, 
Wellspur, Redspur stb.). A Jonatán fajta a 
hagyományos, illetve elöregedett ültetvé-
nyekben többnyire gyenge termést produ-
kál. 

Az idei év növényvédelmi szempontból 
nem nevezhető különösen nehéz évnek, 
de sok olyan időszak volt, amikor nagyon 
oda kellett figyelni a gazdáknak, hogy ne 
érje őket meglepetés. A virágzás környékén 
nagyon alacsony volt az átlaghőmérséklet, 
ezért ha nem volt jó a szerválasztás, komoly 
varasodás fertőzés is kialakulhatott. Sok ül-
tetvényben megjelent a tűzelhalás május 
végén, de nem volt extrém fertőzés. Komoly 
gondot az állati kártevők jelentenek az idei 
évben, különösen a júliusban bekövetke-
zett kétfoltos takácsatka (Tetranychus urti-
cae Koch) invázió. A vegyszeres termésritkí-
tás vegyes eredményeket hozott, többnyire 
jól sikerült, de számos ültetvényben, főleg a 
Gálánál tapasztalható volt, hogy a kötődött 
gyümölcsök méretbeli kiválasztódása meg-
volt, de a kis gyümölcsök nem hullottak le, 
ezért jelentős kézi utóritkításra volt szükség. 

Ma már egyértelműen látszik, hogy a jó 
terméssel jellemezhető ültetvényekben is 
jelentősen rontja a terméskilátásokat a las-
san extrém mértékű aszály, ami az ország 
szinte minden ültetvényét sújtja. A július és 
augusztus első felében uralkodó 2-2 hetes 
40°C-hoz közelítő hőség, az extrém napsu-
gárzás és a 20-25%-nál is alacsonyabb rela-
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tív páratartalom komoly stresszt jelent még 
a legkorszerűbb, öntözött ültetvényekben 
is. A stresszhatások miatt ebben – az össze-
sen több mint egy hónapos – időszakban 
alig volt érdemi méretnövekedés, az öntö-
zés is döntően csak a fa kondícióját tudta 
fenntartani. A Gala fajtákkal egyértelműen 
komoly méret- és színeződési problémák 
lesznek – még az öntözött ültetvényekben 
is. Terméshozamban már a későbbi érésű 
fajtáknál is lesznek veszteségek, de itt még 
a gyümölcsméret és színeződés sokat ja-
vulhat a betakarításig, ez azonban még a 
későbbi időjárás függvénye. Nagy kérdés, 
hogy az extrém mértékű aszály hogyan 
fog kihatni a tárolhatóságra, továbbá a vi-
rágrügyképződésen keresztül a jövő évi 
termésre. Különösen igaz ez a nem öntözött 
ültetvényekben, amelyek az almatermő 
felületünk 70%-át teszi ki. A vízhiány és az 
extrém hőség tünetei már nagyon „látvá-
nyosak” még a teljesen kihagyó, terméster-
helés nélküli gyümölcsösökben is. 

Magyarországon a tavalyi 900 ezer ton-
nát meghaladó helyett idén júniusban még 
mintegy 500-600 ezer tonna közötti ter-
mést vártunk, amit az aszálykárok mára je-
lentősen rontottak, így várhatóan közelebb 
lesz a terméseredmény az 500 ezer tonná-
hoz. Ráadásul komoly minőségi problémák-
ra (méret, szín) lehet számítani az étkezési 
alma esetében is. 

A piaci helyzet, illetve a várható értéke-
sítési árak szempontjából lényeges, hogy 
Európában sehol nincs nagyon nagy ter-
més, a tavalyi készleteket értékesítették, a 
tárolók nagyobbrészt üresek. Az almasűrít-
mény piacán hasonló a helyzet, nem fognak 
ráhúzódni az idei évre tavalyról felhalmo-
zott készletek. Az is jól érzékelhető, hogy az 
olasz, osztrák és szlovén kereskedők már itt 
vannak, és keresik az almát (főleg a korábbi 
érésű fajtákat, mint a Gala és a Golden). A 
tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva 
mindenképpen jóval intenzívebb kereslet 
mutatkozik az étkezési alma iránt, jó minő-

séget viszont csak kevés ültetvényben ta-
lálnak. Az értékesítési árak szempontjából 
várhatóan a jó szezon előjele, hogy a nyári 
almák (Early Gold, Piros, Akane, stb.) 100-
140 Ft/kg közötti áron értékesültek, jólle-
het ezek nem nagy tételek. A várható piaci 
árakra nehéz pontos előrejelzést adni, de 
minden bizonnyal jóval kedvezőbben fog-
nak alakulni a tavalyinál, és összességében 
mind az étkezési, mind az ipari alma piacán 
jó árszínvonal fog kialakulni. Nem való-
színűsíthető viszont az sem, hogy az elmúlt 
5 év legmagasabb áraival fogunk találkozni, 
de sok múlik a meghatározó piaci szereplők 
árképzési magatartásán is. 

Dr. Takács Ferenc
Dr. Apáti Ferenc

ÉKASZ Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács (Alma Terméktanács)

x1000 tonna

Ország 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Előrejelzés
2015 (1) (2)

Ausztria 163 193 159 185 169 199 157 155 188 179 -5 7

Belgium 358 358 336 344 288 305 220 220 318 258 -19 2

Horvátország 48 40 49 60 89 83 59 96 62 101 63 40

Csehország 160 113 157 145 103 79 118 121 131 151 15 22

Dánia 27 32 26 24 21 20 18 23 26 24 -8 7

Franciaország 1,585 1,676 1,528 1,651 1,579 1,701 1,169 1,576 1,444 1,594 10 14

Németország 948 1,070 1,047 1,071 835 953 972 804 1,116 885 -21 -8

Görögország 267 236 231 224 254 305 242 236 245 238 -3 -1

Magyarország 480 203 583 514 488 301 750 585 920 618 -33 -18

Olaszország 1,991 2,196 2,164 2,237 2,179 2,293 1,939 2,122 2,456 2,328 -5 7

Lettország 32 31 34 13 12 8 9 15 10 9 -10 -21

Litvánia 100 40 74 74 46 49 39 40 27 37 37 5

Hollandia 348 396 376 402 334 418 281 314 353 330 -7 4

Lengyelország 2,250 1,100 3,200 2,600 1,850 2,500 2,900 3,170 3,750 3,750 0 15

Portugália 258 258 245 274 251 265 221 284 272 291 7 12

Románia 417 362 329 379 423 412 351 387 382 351 -8 -6

Szlovákia 31 10 42 48 32 33 36 42 46 41 -11 -1

Szlovénia 71 80 68 64 66 73 45 56 68 72 6 28

Spanyolország 547 599 528 470 486 507 391 464 505 486 -4 7

Svédország 20 16 18 18 20 17 14 17 16 21 31 34

Nagy Britannia 174 196 201 212 214 226 162 204 225 211 -6 7

Összesen: 10,275 9,206 11,395 11,008 9,740 10,746 10,095 10,929 12,560 11,974 -5 7

A tábláza forrása: WAPA – World Apple and Pear Association
(1) Százalékos különbség a 2015-ös előrejelzés és 2014 között
(2) Százalékos különbség a 2015-ös előrejelzés és 2012-2013-2014 átlaga között

Almatermesztés országokra bontva az EU-ban
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Rozs és tritikálé termesztés
és felhasználás másképpen
A rozs Magyarország kenyérgabona term-

esztésében a XX. század első felében nagy 

jelentőségű kalászos gabona volt. A 600-

700 ezer hektáron megtermelt mintegy 

700-720 ezer tonna rozs napjainkra 40 ezer 

hektárra és 100 – 120 ezer tonnára csök-

kent. Ezen időszak alatt a termésátlagok – a 

világtendenciához hasonlóan – megduplá-

zódtak, és jelenleg 2,5-2,8 t/ha körüliek. 

Termesztése a növénytermesztés színvona-

lának intenzívebbé válásával folyamatosan 

visszaszorult a gyenge termékenységű ho-

moktalajokra. A rozstermesztés színvona-

la Magyarországon a gabonafélék közül a 

legalacsonyabb. A fajták potenciális termő-

képessége lehetővé tenné a termések növe-

lését. A homokhasznosításban igen fontos 

szerepet játszik. A megtermelt rozs több, 

mint 80 % -t az állatok takarmányozására 

(abrak) használják. 2014-ben 9 db őszi rozs 

(Secale cereale) fajta szerepelt a Nemzeti faj-

tajegyzékben, amely kielégíti a különböző 

hasznosítási célú termesztői igényeket.

Újabban egyre nagyobb mértékben 

termesztik zöldtakarmánynak (rozs szen-

ázs), amelynek nagy előnye, hogy korán 

ad jó minőségű tömegtakarmányt, ezzel 

bebiztosítva a tömegtakarmány szükség-

letet egy részét. A tápanyag – és vízigénye 

kicsi (téli csapadékkal és kevés műtrágyá-

val kielégíthető), így a területet a zöldrozs 

betakarítása után (április 20-tól) még 

fővetésű növényekkel (szemes és/vagy si-

lókukorica, szója, borsó, napraforgó stb.) 

hasznosítani lehet. A kiváló minőségű és 

emellett optimális (nagy) hozamú rozs 

szenázs előállításának alapvető feltételei: 

jó fajtaválasztás (a Ryefood fajta jelenleg 

a legjobb!), korai vetés, őszi és kora tava-

szi N-trágyázás, valamint a korai (kalá-

szolás előtti) precíz betakarítás (kaszálás) 

és a jó-minőségű erjedést gyorsító adalék 

(Silage P) használata.

Várható a zöldtakarmányként (szen-

ázs) történő termesztés és hasznosítás 

növekedése, mert ezzel a tejelő tehenésze-

tek magas fehérjetartalmú (18-21%) és 

kiválóan emészthető (75-80 %) rostot és 

szerves anyagot tartalmazó tömegtakar-

mányt tudnak előállítani.

A rozs kenyérgabonakénti felhasz-

nálása kb. 20 ezer tonna, ami 20,0 %-a a 

megtermelt rozsnak. Kívánatos lenne – az 

egészségesebb táplálkozás érdekében – 

növelni a hazai 2 kg/fő körüli fogyasztást 

reklámtevékenységgel, tudományos isme-

retterjesztéssel és a rozslisztet is tartalmazó 

kenyerek és pékáruk kínálatának növelé-

sével. A rozs felhasználása a táplálkozás-

ban elsősorban kenyérgabonaként jöhet 

számításba. A rozskenyérben 10-12 % fel 

nem szívódó, emészthetetlen szénhidrát 

található, amely a zsírsavak és cukrok felszí-

vódását is gátolja. A rozs- és barnakenyerek 

nagy rosttartalmuknál fogva jelentős sze-

repet játszanak a diétás rosthiány okozta 

gyomor-bélrendszeri megbetegedések, 

valamint ugyancsak a rosthiánnyal össze-

függő egyéb rendellenességek, illetve be-

tegségek megelőzésében 

(pl. fogszuvasodás, elhízás, 

cukorbetegség, magas vér-

koleszterin szint, érelmesze-

sedés, szívkoszorú-elválto-

zás). Az érelmeszesedés és 

a szívinfarktus kifejlődését 

gátló magnéziumból és ká-

liumból kétszer annyi van 

a rozskenyérben, mint a fe-

hérkenyérben. A rozskenyér 

B1- és B2- vitamintartalma 

nagyobb, mint a fehérkenyé-

ré. A rozskenyér fehérjetar-

talma ugyan kisebb, de lizin-

ben jóval gazdagabb, mint a 

búzakenyér. A rozs-, illetve a 

barnakenyerek iránt megnö-

vekedett igényeket jelenleg 

a sütőipar csak korlátozottan 

tudja kielégíteni.Ryefood rozsfajtából zöldtakarmány szecskázása szenázsnak
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A tritikále jelentősége - a rozshoz ha-

sonlóan - egyre inkább növekszik, amelyet 

az idei évhez hasonló rendkívül aszályos 

évek még tovább fokoznak. Felvásárlási ár 

tekintetében megegyezik a takarmány bú-

zával, az étkezési fajtáért (Hungaro durum-

rozs) ennél is magasabb árat fizetnek.

A tritikále egy mesterségesen előállított 

fajhibrid, amelyet azért hoztak létre, hogy 

egyesítsék a szülők – a búza és rozs – legjobb 

tulajdonságait. Az első tritikálé előállítása 

Wilson angol botanikus nevéhez fűződik 

1875-ben. Az általa előállított hibrid azon-

ban meddő volt. Az első termékeny hibrid 

előállítása Rimpau német növénynemesítő 

nevéhez kötődik, 1890-ben. Ezek után sok 

kutató és nemesítő foglalkozott a tritikáléval 

a világ számos táján. A magyarországi triti-

kále nemesítés úttörője Kiss Árpád, akinek 

nevéhez fűződik az első szekunder hexap-

loid tritikále előállítása 1960-ban. A tritikále 

nemesítésében áttörést jelentett a durum 

(turgidum) búza és rozs keresztezésével elő-

állított hexaploid tritikále. 

Magyarországon Martonvásáron, Szege-

den, Karcagon és Kisvárdán folyik honosítás 

és nemesítés. Kisvárdán 1988-ban kezdő-

Hungaro durumrozs teljeskiőrlésű cipó

dött nemesítése, amelynek elsődleges célja 

étkezési (kenyér, tészta) tritikále fajták előál-

lítása. 2014-ben 15 db őszi és 1 tavaszi fajta 

(Triticosecale) szerepelt a Nemzeti fajtajegy-

zékben, amely kielégíti a különböző haszno-

sítási célú termesztői igényeket.

A lengyel Presto fajta honosítása után a 

’90-es években kezdett intenzíven növeked-

ni a vetésterülete és 1996-tól meghaladja a 

100 ezer hektárt, jelenleg 120 ezer ha körül 

van. Termesztése elsősorban búza, kukorica 

számára már kevésbé alkalmas, gyengébb 

termékenységű talajokon folyik. Ezeken a ta-

lajokon versenyképes a fent említett növény-

fajokkal, továbbá az árpával és a rozzsal is. 

A tritikále alkalmazkodóképessége kitű-

nő. Szárazság- és hidegtűrő képessége jobb, 

mint az őszi búzának. A ma termesztett faj-

ták igénytelenebbek a búzánál, jók a rezisz-

tencia tulajdonságaik, jól tűrik a szélsőséges 

ökológiai körülményeket is (sótűrés, túl ala-

csony és túl magas pH-tűrés, hideg-meleg 

klíma tűrés) és takarmányozási értékük is 

kiváló. 

Magyarországon a tritikále - a rozshoz 

hasonlóan - a gyenge termékenységű ta-

lajok kalászos gabonanövénye, amelyet el-

sősorban takarmányozásra használnak. Az 

étkezési célú tritikálé termesztésnek eddig 

akadálya volt a fajták alacsony, vagy hiány-

zó sikértartalma, gyenge lisztminősége és 

kedvezőtlen sütőipari tulajdonságai, illetve 

az, hogy ismeretlen a malomipar és sütőipar 

számára. Eddig a tritikále elsősorban, mint 

takarmány gabonanövény jött számítás-

ba, azonban ahogy egyre szélesebb kör-

ben kezdik vizsgálni és használni, úgy vá-

lik egyre inkább kenyérgabonaként szá-

mításba vehető gabonafélévé is. Magyar-

országon az első étkezési célra is elismert 

tritikále (durumrozs) fajta a Hungaro, 

amely rekombinációs hexaploid tritikále. 

Összetételét a búzával megegyező, vagy 

annál magasabb fehérjetartalom jellemzi 

és ezen fehérjetartalomban az esszenciá-

lis aminosavak mennyisége, különösen a 

lizin, a metionin és a cisztein magasabb. 

Ez a magasabb érték a tritikálé lisztre is 

jellemző. Az ásványianyag-tartalom te-

kintetében jellemző a búzánál magasabb 

P, K, Ca, Cu, Mg és Zn-tartalom, amelyek 

segíthetnek a szervezet mikroelem bevi-

telének növelésében. A vitaminok közül 

az E, B1, B2 és B6 vitamin tekintetében a 

liszt kétszeres mennyiséget tartalmaz, 

mint a búzaliszt. Táplálkozás-élettani 

jelentőségét fokozza, hogy nyersrost és 

élelmi rost tartalma több mint kétsze-

rese a búzalisztének, összes szénhidrát 

tartalma közel 10 %-kal alacsonyabb, így 

energiatartalma is ezzel arányosan ala-

csonyabb.

Ma és a közeljövőben, amikor a világ a 

környezetszennyezésből eredő ártalmak-

kal és élelemhiánnyal szembesül, akkor a 

rozs és a tritikále új lehetőségeket kínál 

a környezetkímélő étkezési és (zöld)ta-

karmány gabonatermelés növelésére és 

a lisztjükből készült egészséges élelmi-

szerek (kenyér, tészta, sütemények stb.) 

előállítására.

Az étkezési tritikále (durumrozs) elter-

jedése a humán táplálkozásban új egész-

séges élelmiszer alternatívát jelenthet a 

hagyományos gabonafélék mellett.

Dr. Kruppa József Ph.D.

címzetes egyetemi tanár
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Tápanyagellátás szerves- és ásványi 
trágyákkal
Hazánk az egy lakosra számított termőföld 
vonatkozásában élenjáró országok közé 
tartozik. Annak ellenére, hogy 1948-tól 
(fordulat éve) megvalósított fejlesztésekkel 
jelentős területek kerültek kivonásra a ter-
melésből. Az akkori rendeletek szerint az 
építési beruházásoknál az újak 70 %-os, a 
régiek (felújítása-bővítése) 30 %-os állami 
támogatásba részesültek. Az utóbbi 27 év-
ben bekövetkezett változások (1988-2015) 
ideje alatt is tovább folytatódott a terüle-
tek kivonása a termelésből. A mindenki ál-
tal ismert új (út-ipari-kereskedelmi-lakó és 
egyéb) beruházások érdekében. Az új beru-
házások azon túl, hogy jelentős területeket 
vonnak ki a termelésből és szennyezik a kör-
nyezetet (pl. országúti közlekedés). Emellett 
megbontják az érintett élőhelyek egységét, 
és megnövelik az ottani élővilág veszé-
lyeztetettségét. Az utóbbihoz a közlekedő 
embereket is sorolom, akik minden évben 
nagyszámban sérülnek és halnak meg (pl. 
2007-ben 1300 halott és 25.000 sérült) a 
rossz személy- és áruszállítási koncepció 
miatt. Jó lenne azon országok példáját 
követni, ahol a vasúti, a hajózási és a légi 
közlekedést, valamint szállítást fejlesztik. A 
termőterületeket nemzeti kincsnek tekintik 
és a kivonását minimumra csökkentik, hogy 
az egyre növekvő lélekszámú utódaink is 
elegendő táplálékhoz juthassanak. A hazai 
jó minőségű élelmiszer előállításnak meg-
vannak a feltételei, ezt kell kihasználni és 
minőségi élelmiszert biztosítani a lakosság 
ill. a világpiac számára.

A talaj mintavételezés jelentősége
A növények számára szükséges tápanyagok 
egy része a talajban rendelkezésre áll, ezt a 
talajminták vételezése utáni vizsgálat ered-
ménye tudja kimutatni. Különösen fontos, 
ha a tábla területe nem egyöntetű minő-
ségű, külön-külön átlag-mintát venni és azt 
vizsgáltatni. A talajmintavétel módszere cím 
alatt értékes szakmai publikációt közöl Prof. 
Dr. Kádár Imre (MTA TAKI Bp.) az Őstermelő 
2007/1. február-márciusi számában az átlag 
talajminták vételezéséről. Ugyanebben a 
számban a szerző egy másik cikkében:  A 
talajvizsgálatok, a talajtulajdonságok 
jelentősége a trágyázási tervek készítésé-
ben cím alatt említi, hogy talajokat, főleg fi-
zikai, kémiai tulajdonságaik és kialakulásuk 
alapján szokásos csoportosítani.

A kötöttség és a mésztartalom a fontos 
jellemzők közé tartozik. A kötöttség alapján 
megkülönböztetünk laza, középkötött, kö-

tött és nagyon kötötttalajokat. A talajok kö-
töttsége (fizikai szerkezete) mellett fontos 
szerepet játszik a talajok kémhatása, amit a 
pH értékek és a CaCO 3 % jellemez. A talajok 
táblaszintű talajvizsgálatára 5 évenként van 
szükség, hogy a talajaink fizikai, kémiai álla-
potát és tápanyag ellátottságát megismer-
jük (N, P, K, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, B). A hiányzó 
elemeket pótolni a vizsgálati eredmények 
alapján célszerű. A szakszerű vizsgálatokra 
alapozott gazdaságos trágyázás a mini-
mumban levő tápelemek pótlását céloz-
za. Tudományos alapon nyugvó számítási 
módszerek jól alkalmazhatók a tápanyagok 
pótlásának a kiszámítására. A mezőgazda-
ságban képződő növényi és állati hulladé-
kok, települési komposztok, mint szerves 
trágyák a talajba jutva elbomlanak, és hely-
reállítják annak funkcióit, termékenységét. 
Szokásos adagban alkalmazva nem jelen-
tenek környezeti veszélyt, a természetes 
anyagforgalmat valósítják meg. A szerző 
mindkét cikkét teljes terjedelmükben aján-
lom a tápanyag gazdálkodással foglalkozók 
számára.

A szerves eredetű tápanyagok
alkalmazása

Az állatállomány létszámának csökkenése 
1988 óta katasztrofális mértékű, úgy a gaz-
daságokban, mint a vidéki települések ház 
körüli udvarain. A jelenlegi helyzet adott és 
tudomásul kell vennünk, hogy az állatlét-
szám csökkenése miatt nagy mennyiségű 
szervestrágya hiányzik a táplálékláncból. 
A humuszképzéshez nincs elegendő szer-
vesanyag és a hasznos mikroorganizmusok 
számára tápanyag.

Mit lehet tenni a talajok 
műtrágyanélküli tápanyag ellátása 

érdekében
1.) A gazdaság vetésszerkezetét szakmailag 
a lehetőségek mérlegelése mellett a vetés-
forgó, illetve vetésváltás szabályaihoz iga-
zítva alakítjuk ki.
2.) Másod- és tarlóvetésben termesszünk 
zöldtrágyanövényeket. A szakirodalom 
minden talajtípusra jó útmutatással szolgál 
a zöldtrágyázás területén.
3.) Kezeljük az almot,az almostrágyát riolit-
tufa őrleménnyel. Az eredmény bűz, légy és 
fertőzésmentes környezet. Nő a kezelt trá-
gya nitrogén-, káli-, a mikroelem és csökken 
a nedvességtartalma. Így kevesebb mennyi-
séget kell kiszállítani és kiszórni a területre 
magasabb tápanyag-tartalom mellett. Az 
istállótrágyával együtt a keletkezett egyéb 
szerves eredetű hulladékok is felhasználha-
tók, trágyává vagy komposzttá érlelhetők. A 
komposzttá érlelt szerves trágyák technoló-
giája forgatás nélküli, mivel a riolittufa ada-
lékolásával az aerob (levegő) állapot bizto-
sítható. A riolittufával kezelt istállótrágya, a 
komposzttrágya, ahol nincs a gazdaságban 
trágyaszóró kocsi, ott tolólappal és kétvázas 
simítóval is elteríthető (Köhler-féle techno-
lógia) a trágyázandó területen.

A savanyú talajokon a szervestrágyával 
együtt a fenntartó meszezés és a talajjavítás 
anyagai is kijuttathatók. A cukorgyári mé-
sziszap helyett (mivel gyárainkat bezárták) 
a karbidmészpép és a helyben fel-lelhető 
meszes altalaj, lápföld és lápimész továbbá a 
mészkőpor javasolt. A talajok mészállapotá-
nak rendezése után a Ca igényes növények 
is eredményesen termeszthetők, és csökken 
a talajművelési technológia költsége.
4.) A természetes ásványi anyagok (riolittu-
fa, zeolitok, alginit, bentonit) és a felsorolta-
kat tartalmazó készítmények tápanyagként 
kisdózisban felhasználhatók 1-2 éves újra-
kezeléssel. Továbbá nagydózisban, a talaj 
fizikai és kémiai vizsgálati adatai figyelembe 
vételével 6-8 évenkénti újrakezeléssel.
5.) A szerves tápanyagok közül az állatál-
lomány létszámcsökkenése miatt kieső 
istállótrágya pótlására jól felhasználható 
a hígtrágyák és a szennyvíz iszapok szilárd 
fázisa. Mindkét szilárd fázis kezelésére kidol-
goztunk egy riolittufás eljárásttechnológiát, 
amely az OVF Bp. alkalmazásiengedélyével 
rendelkezik. Eddigi referenciáink igazolják, 
hogy az eljárás (technológia) a hígtrágyák 
és kommunális szennyvizek kiülepített 
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A természet adhatja a lehetőségeket

szilárd fázisának a kezelésére és újrahasz-
nosítására alkalmas. Alkalmazása után a 
mezőgazdasági területek szerves tápanyag 
ellátása jelentősen növelhető.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a 
hígtrágyák és kommunális szennyvizek híg 
fázisa a riolittufa szűrők alkalmazásával ön-
tözővíz minőségűre tisztítható. Az esetben, 
ha a kiöntözés feltételeit biztosítani lehet 
a hígfázis is újrahasznosítható, és nem kell 
a befogadókban engedni. Az utóbbiak új-
rahasznosítási lehetősége növelheti az ön-
tözött területet, és csökkentheti az aszály 
okozta károkat.

6.) A szennyvíz közmű nélküli kistelepülé-
seken és külterületi lakó és állattartó, feldol-
gozó telepeken is jól hasznosíthatóa híg-
trágya és szennyvíz kezelési eljárás szerinti 
technológia.
7.) A településen belüli állattartásnál alom 
és a trágya bűztelen kezelése a riolittufa 
adalékai technológia alkalmazásával biz-

tosítható. Az élelmiszerárak növekedése 
és esetenként a megbízhatatlan minősége 
indokolja  az  állatlétszám növelését, vala-
mint ahol a feltételek adottak a ház körüli 
haszonállat tartást. Ehhez lakóterületeken 
nélkülözhetetlen a bűztelen tartástechno-
lógia. Ahol még hagyományos (potyogta-
tós) WC-k üzemelnek, ott is eredményesen 
alkalmazható a riolittufás kezelés a bűz, 
légy és a fertőzésmentesítésére. 

8.) Kidolgoztuk (Köhler M., Lőrincz J.) a 
biocsöves zöldség-, virágtermesztéshez a 
riolittufás termőközeg receptjét és annak 
alkalmazását. Előnye, hogy 6-8 évig ter- 
mesztésben tartható a termőközeg, amely 
egészséges növényeket nevel (zöld növény-
védőszerek alkalmazására sincs minden 
esetben szükség). A biocsöves palástok 
szennyezett talajú kertekben, gyepesített 
vagy köves talajon erkélyeken, loggiákon és 
fóliákban kis területen is elhelyezhetők (az 
alapterületük tízszerese a termőfelet).

Összegzés
A cikkben felsoroltakkal, a vidék mezőgaz-
daságának jelenlegi helyzetének és kedve-
zőtlen állapotának a figyelembevétele mel-
lett teszünk ajánlást a szerves és az ásványi 
tápanyagok (trágyák) alkalmazására. Az 
újrahasznosítás lehetőségeire és nem utol-
sósorban az ezt megelőző környezetkímélő 
(integrált) és öko (bio) eljárások, ill. techno-
lógiák alkalmazására.

Az utóbbiak alkalmazása egy lehetőség 
az egészséges teljes értékű élelmiszer elő-
állítására. Amelyben megtalálhatók azok a 
fontos elemek és tápanyagok, amire szer-
vezetünknek szüksége van. Az élelmiszer-
termelés és feldolgozás bizalmi hivatás, 
akik ezzel visszaélnek, a gyermek és felnőtt 
lakosság egészségét veszélyeztetik.

Az utóbbiak miatt állítsunk elő magunk 
(ahol erre lehetőség van) különböző élelmi-
szereket, vagy megbízható ismert és leinfor-
málható helyekről szerezzük be azt.

Az utóbbiak a hazai élelmiszer beszer-
zések területén könnyen megvalósíthatók.

Elérhetőségünk:
Tel.: 52/419-795

Mobil: 06-20/9320-292

Dr. Köhler Mihály
ny. főmunkatárs 
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Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a
híg trágyák és kommunális szennyvizek
híg fázisa a riolittufa szűrők alkalmazásá-
val öntözővíz minőségűre tisztítható. Az
esetben, ha a kiöntözés feltételeit biztosí-
tani lehet a híg fázis is újrahasznosítható,
és nem kell a befogadókban engedni. Az
utóbbiak újrahasznosítási lehetősége nö-
velheti az öntözött területet, és csökkent-
heti az aszály okozta károkat.

6.) A szennyvízközmű nélküli kistelepü-
léseken és külterületi lakó és állattartó,
feldolgozó telepeken is jól hasznosítható
a hígtrágya és szennyvízkezelési eljárás
szerinti technológia.

7.) A településen belüli állattartásnál
alom és a trágya bűztelen kezelése a rio-
littufa adalékai technológia alkalmazásá-
val biztosítható. Az élelmiszerárak növe-

kedése és esetenként a megbízhatatlan
minősége indokolja az állatlétszám nö-
velését, valamint ahol a feltételek adottak
a ház körüli haszonállat tartást. Ehhez la-
kóterületeken nélkülözhetetlen a bűz-
telen tartástechnológia. Ahol még hagyo-
mányos (potyogtatós) WC-k üzemelnek,
ott is eredményesen alkalmazható a ri-
olittufás kezelés a bűz, légy és a fertőzés
mentesítésére.

8.) Kidolgoztuk (Köhler M., Lőrincz J.) a
biocsöves zöldség-, virágtermesztéshez a
riolittufás termőközeg receptjét és annak
alkalmazását. Előnye, hogy 6-8 évig ter-
mesztésben tartható a termőközeg, amely
egészséges növényeket nevel (zöld nö-
vényvédőszerek alkalmazására sincs min-
den esetben szükség). A biocsöves palás-
tok szennyezett talajú kertekben, gyepe-
sített vagy köves talajon erkélyeken,
loggiákon és fóliákban kis területen is el-
helyezhetők (az alapterületük tízszerese
a termőfelet). Részletesebb szakmai infor-
máció olvasható az Őstermelő 2006/2.
április-májusi számában.

Összegzés

A cikkben felsoroltakkal, a vidék mező-
gazdaságának jelenlegi helyzetének és
kedvezőtlen állapotának a figyelembevé-

tele mellett teszünk ajánlást a szerves és
az ásványi tápanyagok (trágyák) alkalma-
zására. Az újrahasznosítás lehetőségeire
és nem utolsósorban az ezt megelőző kör-
nyezetkímélő (integrált) és öko (bio)
eljárások, ill. technológiák alkalmazására.
Az utóbbiak alkalmazása egy lehetőség az
egészséges teljes értékű élelmiszer előál-
lítására. Amelyben megtalálhatók azok a
fontos elemek és tápanyagok, amire szer-
vezetünknek szüksége van. Az élelmiszer
termelés és feldolgozás bizalmi hivatás,
akik ezzel visszaélnek a gyermek és
felnőtt lakosság egészségét veszélyeztetik.
Az utóbbiak miatt állítsunk elő magunk
(ahol erre lehetőség van) különböző élel-
miszereket, vagy megbízható ismert és le-
informálható helyekről szerezzük be azt.
Az utóbbiak a hazai élelmiszer beszerzé-
sek területén könnyen megvalósíthatók.

Elérhetőségünk: 
Tel.: 52/419-795

Mobil: 06-20/9320-292

Dr. Köhler Mihály
ny. főmunkatárs

Debreceni Egyetem 
Agrár- és Műszaki Tudományok Centrum

A zöldségfélék termesztésével foglalkozó
gazdák a legveszélyesebb talajlakó kárte-
vőnek a „fonalférget” (latin nevén:
nematoda) tartják, hiszen károsító hatásuk
már a növényházakban is elő-fordul. A
szabad szemmel nem, csak mikroszkóppal
látható, 1 milliméternél ki-sebb állatok
közül a hajtatásban a gyökérgubacs fonal-
férgek a legjelentősebbek. Általában a
homokos talajú területeken gyakrabban
előfordulnak és itt elsősorban a gyökér-
zöldségféléket, vala- mint a fűszer-, és a
csemegepaprikát károsítják. Miben mu-
tatkozik meg a kártételük?
A fonalférgek inváziós lárvái felkeresik a
gyökereket és többnyire a gyökérvégeken
behatolva belső élősködőként táplálkoz-
nak. Táplálkozásuk nyomán a gyökérszö-
vetben óriássejtek képződnek, így az nem
tudja ellátni víz-, és táplálkozási funkció-
ját. A gyökereken kisebb-nagyobb, sok-
szor diónagyságot is meghaladó megvas-
tagodások, un. „gubacsok” képződnek és
erős fertőzés nyomán a gyökér majd a
teljes növény is elpusztul.
A nematodák gazdanövényei közül a
sekélyen gyökerező uborka a legérzéke-
nyebb. Ellenálló fajtát eddig nem sikerült
kinemesíteni.
Paradicsom hajtásában is nagy hozamkie-

sést okoznak a fonalférgek. A növények
terméskötődése a középtájtól kezdődően
már hiányossá válik. Elsősorban a félde-
terminált fajták károsodnak, ezek között
nem igen található rezisztens változat.
A paprikatermesztésben néhány, hosszú
tenyészidejű fajta igen érzékeny. A nö-
vények csúcsi részén, vashiánytünetekhez
hasonló kivilágosodással is jelzik a bekö-
vetkezett fertőzést.
A sárgarépa és petrezselyemhajtásoknak
is komoly akadálya lehet – homoki terü-
leteken – a talaj fertőzöttsége. A megtá-
madott növényeken minőségi (szőrösgyö-
kerűség) és mennyiségi kárt lehet
tapasztalni.
A saláta jól elviseli a fonalférgek tá-
madását, míg a káposztafélék általában
nem fertőződnek.
A fonalférgek ellen védekezhetünk talaj-
gázosítással (metilbromiddal), talajkeze-
léssel Basamid G, vagy Formalin alkal-
mazásával. Talajfertőtlenítéssel Vydate 10
g készítménnyel. Végezetül pedig fonál-
féregnek ellenálló növényfajták termesz-
tésével.
A meztelen csigák több faja károsít.
Fénykerülő állatok, ezért nappalra búvó-
helyet keresnek maguknak, jelenlétükre
csak gyöngyházfényű nyálkacsík hívja fel

a figyelmet. Kártételül leginkább a ká-
posztaféléken, a retek és salátaféléken ta-
pasztalható. Csalogatószerekkel (Metal-
dehid 5 G, Delicia csigaölő szer, Mesurol
csigaölő szer) védekezhetünk ellene.
A lótücsök eléggé nagy testű, ásólábú
rovar. Nedves talajon és palántaágyak-
ban, valamint frissen trágyázott területe-
ken komoly kárt okozhat. Bár táplálékuk
elsősorban állati eredetű, az útjukba
kerülő növényeket megrágják vagy
kitúrják. Pusztításukra a Galition 5 G,
Buvitox 5 G, a Basudin 5 G és az Arvalin
L alkalmas.
A cserebogár pajorok ellen – különösen
a termesztés első évében – ajánlatos
védekezni talajmunkával vagy talajfertőt-
lenítéssel.
Szólni kell még a hangyákról, melyek a
legtöbb életközösségben hasznosak, azon-
ban a hajtatásban időnként kellemetlen
károkat okoznak azáltal, hogy a palánták
vagy a kiültetett növények gyökérnyaki
részét elrágják és a megtámadott tövek
sínylődnek. Ellenük Galition 5 G vagy
Buvatox 5 G eredményes lehet.

Dr. László László

Védekezés a talajlakó kártevők
ellen a zöldséges kertekben

Riolittufa (vulkáni hamu) őrlemény

A növekvő növényvédőszer-ellenesség, az 
egyre csökkenő kínálat, valamint a változó 
táplálkozási igények, szokások, egyre job-
ban előrevetítik, és követelik a természetes 
eredetű, a termesztett növényeket megvé-
dő készítmények előállítását, kidolgozását.

A magyar növényvédő szakmérnökök, 
és növényorvosok már az 1990-es évek vé-
gén elkezdték a fűzfából kinyert metilszali-
cilát vizsgálatát a különböző növénykultú-
rákban. Ennek felhasználásával, egy három 
főből álló csoport alkotta meg először a 
BioBrella, majd a PlanTonic fantázianevű 
növénykondicionáló készítményeket. Mint 
ahogy legtöbb új készítmény esetében tör-
ténni szokott, itthon nem futottak be nagy 
karriert a készítmények, annak ellenére, 
hogy a bio (öko) termesztésben is enge-
délyezve lettek, viszont tőlünk nyugatra és 
északra, nagy mennyiséget használnak be-
lőlük, a különböző növénykultúrák egészsé-
gének megőrzése érdekében, és nem csak 
bio (öko) termesztésben.

A fiatalokkal kibővült szakemberekből 
álló csapat, jelenleg is új megoldásokat ke-
res és talál az allelopátia felhasználásával, 
pl.: megfigyelésünk szerint az akácerdőben 
a most egyre jobban terjedő, Amerikából 
bekerült selyemkórón (Asclepias syriaca) kí-
vűl, kétszikű növényt, csak a fekete bodzát 
(Sambucus nigra) találjuk meg. Ugyanez 
igaz a telepített bodza ültetvények eseté-
ben is, csak ott egyszikű növényeket elvét-
ve találunk. Tehát a gyökereik által termelt, 
vagy a lehulló levelekben van olyan ható-
anyag, ami gátolja a csírázást.

A selyemkórót vizsgálva kiderült, hogy a 
talajlakó kártevők, pajorok, drótférgek, fonál-
férgek, lótücskök, nem károsítják a növényt, 
sem a gyökereit. Ez volt az a tulajdonság, ami 
ösztönzést adott a céljaink érdekében történő 
felhasználására. A jelenleg engedélyezésre 
váró készítmény 60-65 napig marad hatékony 
a talajban, mintegy 75-90 %-os hatásfokkal, 
talajtípustól függően.

A SolTonic fantázianevű készítmény ki lett 
próbálva kukoricabogár lárvakártétel csök-
kentésére is. Ebben a vizsgálatban, a jelenleg 
is forgalomban lévő készítményekkel lett ösz-
szehasonlítva. Az 1-6- ig terjedő összehason-
lító skálán 2,8-es mérőszámot, míg a sok éve 
forgalomban lévő kukoricamoly, és kukorica 
bogár elleni készítmény 4-es mérőszámot 
kapott. Tehát ahhoz, hogy a készítmény kuko-
ricabogár lárvái ellen is nagyobb hatékonysá-
got érjen el a készítmény, még fejleszteni kell.

Természetesen ezek a vizsgálatok a ható-
ságok tudtával, és engedélyével történtek.

Horváth András
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Elkészült a klímaváltozással 
kapcsolatos adatbázis tervezete
A klímaváltozásra való felkészülést célzó mezőgazdasági adatbázis terveze-
te elkészült, az adatok feltöltése és a modellek futtatása folyamatban van. 
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe (NATéR) tagozódó, a 
magyar mezőgazdaság állapotát felmérő AGRATéR projekt az Európai Gaz-
dasági Térség (EGT) Alapok támogatásával valósul meg idén decemberig.

A NATéR a klímaváltozásra való felkészülést segítő adatbázis és térinformatikai 
rendszer, melynek alapjait 2013-2016 között fejlesztik EGT-támogatással. A rend-
szer üzemeltetését a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) látja el. A készülő 
adatbázisba illeszkednek az agrárszektort felmérő AGRATéR információi, amelyek – 
csakúgy, mint a NATéR egésze –, a döntéshozók, a kutatók, az államigazgatás, az 
önkormányzatok, valamint az agráriummal foglalkozó szakemberek (erdészek, nö-
vénynemesítők, termelők) számára is hasznos tervezési eszközök lehetnek. Ugyan-
akkor, a 2016-tól elérhető adatbázis a széles nyilvánosság számára is információt 
nyújt majd a várható változásokról, illetve ezek hatásairól. 

– Kutatóink a szántóföldi mezőgazdaság, a gyep- és az erdőgazdálkodás terüle-
téről szerzett adatokat rendszerezik, a munka célja pedig a jövőtervezés – mondta 
dr. Fodor Nándor. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont 
(MTA ATK) osztályvezetője hozzátette: az adatbázis azért is fontos, mert segítségével 
csökkenthető az élelmiszertermelés kockázata, ami fontos eleme az éhínség elleni 
küzdelemnek. A szakember szerint, az évtizedek óta gyűjtött adatok rendszerezésé-
vel például a gazda előre láthatja, hogy a következő évben gomba- vagy szárazság-
tűrő kukoricafajtát vessen-e. 

A félszáz kutatót foglalkoztató, 2015. május és december között készülő AGRATéR 
projektet az MTA ATK koordinálja, s az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), a Nem-
zeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete (NAIK ERTI) 
és az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete (MTA ÖK ÖBI) 
valósítja meg, 182.798,28 euró összegből.

A projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg.
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PAPP ANTAL      
6787 Zákányszék
III. kerület 459. 
Hűtőtároló
Tel.: +36-70-7090457

HORVÁTH FARM Kft.  
4233 Balkány 
Geszterédi u. 1.
Tel.: +36-30-2425602
Tel.: +36-30-5244233

KELŐMAG Kft.  
2351 Alsónémedi 
Kápolna u. 70.
Tel.: +36-30-2445420
Tel.: +36-30-2621420

MÉSZÁROS VEN-
DEL    
2193 Galgahévíz
Fő u. 63.
Tel.: +36-20-9436533

WENDLER ISTVÁN KFT
Iroda 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2. 
II. 14/b.
Levélcím 1398 Budapest 62, Pf.: 586.
Tel.: +36-1-352-5204
Mob.: +36-30-990-0002
Fax: +36-1-352-5205
istvan.wendler@hzpc.hu

A burgonya vetőgumó 
megrendelhető és megvásárolható:

aVox Hungary Kft.
6792 Zsombó
Andrássy u. 83.
Tel.: +36-30-9630146


