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VETŐMAGTERMELŐ

Pillanatnyi	 pihenő	 időben	 az	
újabb	év	küszöbén,	ha	már	nem	
fodrozza	 a	 homlokunkat	 az	 el-
múlt	 év	 papírmunkája,	 szusz-
szanhatunk.	 Kihasználhatjuk	
a	 fagyos	 napokat	 arra	 is,	 hogy	
mérlegeljük,	 mi	 kerüljön	 a	 föld-
be	 az	 előttünk	 álló	 tavaszon.	
2016	 a	 kukorica	 és	 napraforgó	
hibrid	 kínálat	 bővítésének	 éve	
lesz	 a	 Caussade-nál.	 Mindenkit	
bíztatok,	 bátran	 böngésszen,	
válasszon	 az	 újdonságok	 közül,	
mert	azokkal	ugyanúgy	nyerhet,	
mint	a	már	jól	beváltakkal.	egyre	
több	munkatársunk	segíti	a	tájé-
kozódást	a	vetőmagok	tulajdon-
ságaival	 kapcsolatban,	 annak	
érdekében,	hogy	a	hibridek	erős-
ségeinek	 és	 a	 termő	 területek	
gyengeségeinek	 összefésülésé-
vel	gazdag	termést	érhessünk	el.	
a	 legkedvezőbb	 hibridválasztás	
érdekében	 több	 év	 termelői	 ta-
pasztalata	alapján	látjuk	a	termő-
föld	környezetének	erősségeit,	gyengeségeit.	tehát	azt,	hogy	mi	a	
leggyengébb	láncszem	az	adott	gazdaságban.	Lehet	az	a	talajminő-
ség,	krónikus	csapadékhiány	vagy	a	kártevők	-	molyok,	kukoricabo-
gár	-	kórokozók,	egy-egy	gyomnövény	jelentős	felszaporodásának	
esélye	 vagy	 a	 precíziós	 gépek	hiánya.	 e	 tényezők	 a	 növény	 fejlő-
désének	több	szakaszában	kritikusak	 lehetnek.	a	hibridnek	már	a	
vetőmag	zsáktól	a	betakarításig	a	számunkra	is	fejfájást	okozó,	min-
den	kedvezőtlen	és	összeadódó	környezeti	hatást	 le	kell	győznie.	
ha	 tudjuk	melyekkel	szemben	a	 legerősebb,	eredményesebb	 lesz	
a	termelő	munka	is.	

a	károsítók	okozta	károk,	a	talaj	termőképessége	súlypontosak	
a	fejlődés	különböző	stádiumaiban	vetéstől	a	betakarításig.	Kedve-
zőtlen	hatásuk	eredményesen	befolyásolható	növényvédelemmel,	
műtrágyázással.	 (nehezebb	a	helyzet,	ha	a	termesztéstechnológia	
intenzitása	pont	itt	hibádzik	például	anyagi	okok	miatt.)	hogyan	se-
gítenek	e	tekintetben	a	hibridek	tulajdonságai?	

a	gyomproblémák	kezeléséhez	minden	Caussade	napraforgó,	
így	a	FUSHIA	CL,	még	inkább	az	EUROPA	CLP,	de	a	magas	olajsav	
tartalmú	KLARIKA	HO	CL	is	speciális	herbicid	toleranciával	rendel-
kezik.	a	gyors	kezdeti	fejlődésű,	nagyméretű	leveleket	nevelőknél,	
mint	az	új	MARBELIA	CL-nél	a	KLARIKA	HO	CL-nél	a	növény	ter-
mészetes	gyomelnyomó	képességét	is	kihasználhatjuk.	további	se-
gítséget	nyújt	a	MARBELIA	CL	szádor	rezisztenciája.	

a	 meghatározó	 kórokozókkal	 szembeni	 védelemben	 számít-
hatunk	a	kukoricák	és	a	napraforgók	ellenállóképességére.	Fontos	
előny	e	tekintetben	a	GASTI	CS	helminthosporium	és	az	új	generá-
ciós	BETOVI	CS	komplex	betegségekkel	szembeni	vagy	a	Caussade	
kukorica	hibridekre	 jellemző	Fusarium	toleranciája.	 Jelentős	vető-
mag	érték	a	DUO	460	CS	és	DUO	610	CS	siló	hibrideknél	az	üszög-
gel	szembeni	 fogékonyság	hiánya,	alacsony	szintje.	ha	 fertőzések	
évről,	 évre	 visszatérő	 problémát	 okoznak	 termésérés	 idején,	 úgy	
azok	mérséklésére	vetőmag	vásárlás	 előtt	 érdemes	figyelmet	 for-
dítani	a	hibridek	morfológiai	tulajdonságájára	is.	Kedvezőek	a	félig	

bókoló,	 vizet	„lecsorgató”	 tányérállású	 napraforgók	 és	 az	 érés	 idő	
során	 kissé	megnyíló	 csuhé	 levelű,	 vékony	 csutkájú	 kukoricák.	 a	
legkedvezőbb,	ha	a	hibrid	betegség	toleranciája	kedvező	felépítés-
sel	párosul.	erre	jó	példák	a	már	említett	Caussade	napraforgók	és	
a	kukoricák	sorából	-	csak	egyet-egyet	kiragadva	-	a	CLARITI	CS	a	
2015-ben	bevezetett	TRILOGI	CS	és	POTILE	CS	is.	

a	növény	tápanyag	hasznosító	képességét	extenzív	és	intenzív	
gazdálkodás	 és	 körülmények	 esetén	 is	 figyelembe	 kell	 vennünk.	
a	 talajban	 lévő	 több-kevesebb	 tápanyag	 felvétele	és	a	 kijuttatott	
tápanyagok	hasznosítása	a	tartam	és	hozam	vizsgálatokban	utolér-
hető.	a	GASTI	CS,	PARDI	CS	kukorica	és	az	IMERIA	CL	napraforgó	
is	bizonyította,	hogy	különböző	talaj	adottságú	termőtájon	átlagos	
tápanyag	ellátottság	mellett	képesek	az	elvárt	hozamokat	teljesíte-
ni.	a	tápanyagszint	emelése	termésszintjüket	ugyanazon	területen	
jelentősen	megnöveli	más	hibridekhez	viszonyítva.	az	egyre	kifino-
multabb	genetikai	hátterű	hibridektől	magas	termésátlagot	várunk	
el.	 ez	 azonban	 általában	 intenzívebb	 technológiával,	 termőképe-
sebb	talajokon	érhető	el.	

az	 évjáratonként	 változó	 klíma	 nehezíti	 a	 nemesítést.	 Kedve-
zőtlen	hatásai	minden	fenológiai	stádiumban	veszélyeztetik	növé-
nyeink	életét	és	termőképességét.	a	hőmérsékletváltozással	együtt	
járó	vízhiánnyal,	hőtűréssel	 kapcsolatos	hibridjellegek	 szántóföldi	
körülmények	 között	 is	 stabil	 rögzítése	 a	 legnehezebb	 nemesítői	
feladatok	egyike,	melyben	a	Caussade	is	részt	vesz.	a	szuperkorai	
ISBERI	CS	vagy	a	korai	érésű	HERKULI	CS	hibridjeink,	tenyészide-
jük	 révén	 kerülik	 el	 a	 hőstresszes	 időszakokat.	 a	 magasabb	 Fao	
számú	csoportban	a	TRILOGI	CS	és	a	PINCKI	CS	a	napraforgók	kö-
zül	az	IMERIA	CL,	MARBELIA	CS	genetikája	és	klíma	tűrése	„aszály	
stressz”	programunkban	és	a	termelő	üzemekben	is	igazolódott.	

a	 vetőmagban	 sokkal	 több	 van,	 mint	 gondolnánk.	 bizonyos,	
hogy	számos	növényállományunkat	veszélyeztető	tényező	közül	a	
legsúlyosabbnak	ellenálló	hibridet	választva,	az	minden	erejét	fel-
használja	termesztésünk	sikeréért.	
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Talaj- és ÉLET-erő gazdálkodás 
maghüvelyes növényekkel
A	talajok	és	a	 fény	éve	után,	2016-ot	az	
Élelmezésügyi	 és	 Mezőgazdasági	 Világ-
szervezet	 (FAO)	 a	 maghüvelyes	 növé-
nyek	 nemzetközi	 évének	 (International	
Year	 of	 Pulses)	 nyilvánította.	 A	 maghü-
velyes	növények	(bab,	borsó,	csicseribor-
só,	 lencse	és	 szója…stb.)	a	 teljes	értékű	
táplálkozás	részét	képezik	és	ez	nem	csak	
a	nagy	fehérjetartalmukban,	hanem	töb-
bek	között	az	ásványi	makro-,	mezo-	és	
mikroelemek	 élettanilag	megfelelő	 ará-
nyában	 is	 jelentkezik.	 További	 előnyük,	
hogy	 konvencionális	 gazdálkodásnál	 a	
nitrogén-tartalmú	 műtrágyák	 minimá-
lis	 starter	 mennyiségeivel,	 ökológiai	 kö-
rülmények	 között	 pedig	 talajtól	 függően	
azoknak	 az	 elhagyásával	 is	 termeszthe-
tők.	Ezek	a	növények	a	talajok	jótékony	
mikroszervezetei	közül	a	biológiai	nitro-
gén-kötőkkel	és	a	 foszformobilizálókkal	
is	úgynevezett	„dupla	szimbiózist”	tudnak	
kialakítani,	így	jól	hasznosítják	a	talajok	
víz-	 és	 tápanyagtartalmát,	 méltó	 részét	
képezhetik	 a	 fenntartható	 mezőgazda-
sági	termelésnek	is.	

A	maghüvelyesek	és	az	emberi	
táplálkozás

a	 maghüvelyes	 növények	 (bab,	 borsó,	
lencse,	 csicseriborsó…stb.)	 magvainak	 fo-
gyasztásával	teljes	értékű	fehérjéhez	jutha-
tunk,	különösen,	ha	azokkal	együtt	a	teljes	
kiőrlésű	gabonaféléket	(köles,	hajdina,	bar-
narizs)	is	előnyben	részesítjük.	a	maghüve-
lyes	növények	között	a	szója	a	leginkább	(50	
%-ban)	vetett	növény,	mivel	szerepe	az	állati	
és	az	emberi	táplálkozásban	is	kulcsfontos-
ságú.	a	maghüvelyes	növényeket	a	világon	
110	 millió	 hektár	 területen	 termesztik,	
de	további	térnyerésük	lenne	kívánatos.

a	maghüvelyes	növények	korábbi	hazai	
táplálkozásunknak	is	igen	jelentős	hányadát	
tették	 ki,	 így	például	 a	 szárazbab-félék	 kü-
lönböző	változatai,	amelyeknek	termesztési	
igényükben	 és	 főzési,	 felhasználási	 tulaj-
donságaikban	 is	megvolt	 a	maga	 speciális	
helye.	a	gyakoriságukat	a	paraszti	világból	
megőrzött	versike	is	tükrözi,	amely	kimond-
ja,	hogy	„péntek	paszulyos	az	 inged”.	ezzel	

a	 szokással	 a	babfélék	gyakori	 fogyasztása	
jól	összhangba	tudott	kerülni	akár	a	vallási	
hitvilággal	is.	Mindezek	mellett	a	napjaink-
ban	gyakori	csontritkulás	és	cukorbetegség	
kezelését	is	szolgálta,	mivel	a	magvak	nagy	
foszfor-tartalma	és	a	lassú	feltáródású	szén-
hidrátok	miatt	az	elemek	felvétele	és	a	szer-
vezetünk	ionegyensúlya	is	optimálissá	vált.

a	szója	a	fehérjék	felépítéséhez	szüksé-
ges	18-22	aminósav	közül	mindegyiket	tar-
talmazza	még	azt	az	eszenciális,	feltétlenül	
szükséges	 3-at	 (fenilalanin,	 lizin,	 triptofán)	
is,	ami	csak	az	állati	 termékekben	(húsban,	
tojásban,	túróban…)	található.	ha	a	maghü-
velyeseket	 gyakrabban	 fogyasztjuk,	 akkor	
vegetariánus	 módon	 is	 teljes-értékű	 táp-
lálkozást	 lehet	kialakítani.	 ez	 a	 szempont	
megszívlelendő	 akkor,	 ha	 tudjuk,	 hogy	 1	
kg	hús	előállítása	átlagosan	20	kg	növényi	
fehérje-előállításával	 lehet	 egyenértékű.	
további	szempont	az	is,	hogy	1	kg	hús	elő-
állításához	 több	 km2-nyi	 földterületre	 és	
további	5-10	ezer	 liter	vízre	van	szükség.	a	
maghüvelyesek	közül	a	borsó	2	t/ha	termé-
sével	számolva	az	1	hektárnyi	területre,	azaz	
2000	 kg	 termésre	 esik	 ennyi	 plusz	 (kb.	 14	
ezer	liter)	vízigény.	

A	maghüvelyesek	és	a	talajerő
a	maghüvelyes	növények	gyökérrendszeré-
ben	(a	rhizoszférában)	szabad	szemmel	is	jól	
látható	gyökérgümők	fejlődnek	ki.	ezekben	
a	gümőkben	a	biológiai	nitrogén-kötésre	
képes	rhizobium	baktériumok	találhatók,	
amelyek,	 ha	 jól	 működnek,	 akkor	 további	
műtrágyák	 nélkül	 is	 biztosítják	 a	 növényi	

fehérjéket.	a	szimbiózis	jelenlétét	és	műkö-
dőképességét	különösebb	műszer	nélkül	is	
láthatjuk,	mivel	 a	 gümők	 rózsaszín-pirosas	
színükkel	jól	láthatóvá	válnak.	ha	azonban	a	
talaj	életereje	nem	megfelelő,	akkor	a	kon-
vencionális,	 mesterséges	 mezőgazdasági	
rendszerekben	 a	 maghüvelyesek	 is	 külső	
tápanyag-bevitelre,	műtrágyákra	szorulnak.	
a	növénynek	a	kis	mennyiségű	 (40-60	kg),	
kezdeti	(starter)	nitrogén-trágyára	azonban	
csak	 addig	 van	 szüksége,	 amíg	 a	 biológiai	
nitrogén-kötésre	 képes	 szimbiózis	 ki	 nem	
alakul	 és	 az	működőképessé	nem	válik.	 ez	
általában	4-6	hét	alatt	létrejön,	és	a	további-
akban	biztosítja,	hogy	a	légköri	nitrogénből	
a	hüvelyes	növények	fehérje-anyagai	kiala-
kuljanak	az	adott	talaj-növény	rendszerben.	

további	jótékony	mikroszervezet	a	szin-
tén	szimbionta	tulajdonságú	mikorrhiza	
gomba,	amely	a	talajból	a	nehezen	felvehe-
tő	foszfor	mobilizálására	képes,	de	 indirekt	
módon	a	feltárható	gyökérkörnyezet	 is	na-
gyobbodik	általa.	ezzel	a	közvetett	hatással	
nem	 csak	 a	 foszfor,	 hanem	 a	 vízfelvétel	 is	
javul,	de	a	vízben	oldott	egyéb	ásványi	sók	
is	 könnyebben	 bekerülhetnek	 a	 gazdanö-
vénybe.	a	mikorrhiza	gomba	a	magasabb-
rendű	 növények	 80	 %-ával	 alkot	 szimbió-
zist,	segítve	ezzel	a	hiányban	levő	mikroele-
mek	felvételét,	de	másféle	mechanizmussal	
akadályozni	is	képes	a	káros	mennyiségben	
a	talajba	került	nehézfémek,	toxikus	elemek	
felvételét.	

a	 szimbionta	 mikroorganizmusok	 így	
a	 talajok	 minőségét	 pozitívan	 befolyásoló	
szervezetek.	 Közreműködésükkel	 a	 mag-
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hüvelyes	növények	fehérjetartalma	igen	
magas,	 20-40	 %	 között	 van,	 legtöbb	 a	
szójában,	 legkevesebb	 pedig,	 de	 még	 így	
is	 jelentős,	a	babnál	és	a	borsónál.	az	álla-
ti	 takarmányozásnál	 ki	 kell	 még	 emelni	 a	
csillagfűrt	és	a	lóbab	30	%	feletti	fehérjetar-
talmát	 is,	 különösen	mivel	 azok	gyengébb	
termőképességű,	 savanyúbb	 és	 viszonylag	
szárazabb	homok-talajon	is	megteremnek.	

A	szimbionták	és	talajaink
Kérdés,	 hogy	 vajon	 ezek	 a	 jótékony	 nitro-
gén-kötő	baktériumok	és	a	foszfor-mobilizá-
ló	gombák	minden	talajban	jelen	vannak-e,	
hogy	ott	a	maghüvelyesek	táplálkozásához	
kedvezően	 hozzájáruljanak?	 ha	 nincsenek	
jelen,	vagy	nem	elég	aktívak,	akkor	hogyan	
tudjuk	 számukat,	 hasznosságukat	növelni?	
a	 nitrogén-kötő	 Rhizobium	 baktériumok	
igen	specifikus	szervezetek.	adott	hüvelyes	
növény	 csak	 bizonyos	 baktérium	 törzs	 je-
lenlétével	tudja	a	működőképes	szimbiózist	
kialakítani.	a	mikorrhiza	gombák	ugyanak-
kor	nem	gazda-specifikusak,	de	a	két	fél	kö-
zötti	 együttműködéshez	 mégis	 megfelelő	
körülményekre	van	szükség.	

amennyiben	 ezeket	 a	 mikroorganiz-
musokat	a	talajaink	nem	tartalmazzák,	úgy	
azt,	 mint	 mikrobiális	 oltóanyagok,	 specifi-
kus	 baktérium-trágyák	 és/vagy	 talaj-vita-
lizáló	 készítmények	 kell	 kívülről	 bevinni.	 a	
szimbionták	hatása	 a	 leginkább	követhető	
és	 hiányuk	 esetén	 éppen	 a	 maghüvelyes	
növények	azok,	 amelyek	a	 legjobb	módon	
meghálálják	 a	mesterséges,	 külső	mag/ta-
laj-	vagy	növényoltásokat.	a	szója	pl.	a	saját	
rhizobium	baktériumok	szinte	teljes	hiánya	
miatt	 a	 leginkább	 fogékony	 a	 Bradyrhizo-
bium japonicum	 törzsekkel	 történő	 szim-
biózisra.	ha	viszont	nem	visszük	be	a	szim-
bionta	mikroorganizmusokat,	akkor	ezek	a	
növények	 csak	 a	műtrágyák	 együttes	 adá-
sával	 lesznek	 hatékonyan	 termeszthetők.	
ezt	pedig	lehetőleg	kerülni	kellene	minden	
maghüvelyes	növénynél,	amelyek	legfonto-
sabb	sajátossága,	hogy	a	levegő	szabad	nit-
rogénjének	 felhasználási	 képessége	 miatt	
fenntartható	módon	termeszthetők.	

a	 talajok	 vizsgálatával	 és	 a	 megfelelő	
mikrobiális	 oltóanyagokkal,	 egyéb	 talajmi-
nőséget	 javító	 bioeffektor	 (www.biofector.
info)	 termékekkel	 a	 maghüvelyesek	 term-

Maghüvelyesek:
bab-fajták,	lencse,	sárga-,	zöld-	és	csicseri-borsó,	szója	és	egyéb	gazdasági	növények.

esztése	 közvetlen	 és	 közvetett	 módon	 is	
alátámasztható.	A	talajbiológiai	tulajdon-
ságok	szerepe	kulcsfontosságú.	a	talajmi-
nőség	és	a	talaj-egészség	javulása	mellett	a	
saját	ÉLet-ünk	és	egészségünk	is	jobb	lehet	
általuk.	

ehhez	 további	 információt,	 valamint	
vizsgálatokat	 és	 alkalmazási	 szaktanács-
adást	is	ajánl	nem	csak	a	Fao,	de	a	szIe	Ker-
tészettudományi	Kar	talajtan	és	vízgazdál-
kodás	tanszéke,	 illetve	a	 jelenleg	 futó	bio-
fector	és	a	biochar	projektek	is	a	Magyar	ta-
lajtani	társaság	és	az	Mta	Dab	talajbiológiai	
szakosztály/Munkabizottság	ajánlásával.	

Prof. Dr. Biró Borbála, DSc., 
az MTA doktora, egyetemi tanár

SZIE Kertészettudományi Kar,
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

E-mail: biro.borbala@kertk.szie.hu
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Mezőgazdasági termelők támogatása

A	2014-2020	ciklus	Vidékfejlesztési	
programja	 jelentős	 mértékben	 tá-
mogatja	 a	mezőgazdasági	 üzemek	
fejlesztését.	nagy	mértékben	nyújt	
támogatást	 a	 termelőknek	 a	 már	
meglévő	 termelési	 potenciáljuk	
növelésére,	legyen	az	kertészet,	nö-
vénytermesztés	vagy	állattartás,	de	
figyelmet	 fordít	 a	 mezőgazdasági	
termékek	értéknövelésére,	a	feldol-
gozó	 üzemek	 fejlesztésének	 támo-
gatásával.	Magyarország	kormánya	
a	feldolgozás	ösztönzésére	mintegy	
151	Mrd	Ft	támogatási	keretet	nyit	
meg,	melyre	 a	mezőgazdasági	 ter-
melők,	 valamint	 a	 mezőgazdasági	
termelőnek	 nem	 minősülő	 mikro-	
és	kisvállalkozások	is	pályázhatnak.	

az	elmúlt	év	végén	megjelenő	„Mező-
gazdasági termékek értéknövelése és erő-
forrás-hatékonyságának elősegítése a fel-
dolgozásban”	 c.	 (vP-3-4.2.1-15	 kódszámú)	
pályázat	lehetőséget	nyújt	a	mezőgazdasá-
gi	termelőknek,	hogy	az	általuk	megtermelt	
terméket,	nyersanyagot	feldolgozhassák	és	
egy	hozzáadott	értékkel	növelt	árut	értéke-
síthessenek,	melynek	 segítségével	 további	
értékesítési	 csatornák	 nyílhatnak	 meg,	 így	
növelve	a	piaci	részesedésüket,	mellyel	még	
jobban	stabilizálhatják	gazdaságuk	helyze-
tét.	azok	a	vállalkozások	pályázhatnak,	akik	
elsősorban	annex	 I.	 terméket	állítanak	elő.	
a	 támogatást	 igényelhetik	 egyéni	 beruhá-
zás	keretében	-	egyéni	projekt	esetén	maxi-
mum	500	millió	forint	vissza	nem	térítendő	
támogatás	 igényelhető	 -	de	 konzorciumok	
is	pályázhatnak,	ebben	az	esetben	a	maxi-
mális	 támogatási	összeg	projektenként	1,5	
Mrd	 Ft.	 Konzorcium	 formájában	 pályázni	
akkor	lehet,	ha	legalább	öt	-	jogilag	és	gaz-
daságilag	egymástól	független	-	kedvezmé-
nyezett	vesz	részt	a	projekt	megvalósításá-
ban.	a	támogatási	összeg	lehívására	a	beru-
házás	megvalósítását	követően	van	lehető-
ség,	de	50%	előleget	biztosítanak,	valamint	
maximum	4	mérföldkövet	be	lehet	építeni,	
melynek	 segítségével	már	 a	megvalósulás	
közben	is	van	lehetőség	elszámolásra,	köny-
nyítve	ezzel	a	finanszírozási	nehézségeket.	

a	támogatás	mértéke	a	Közép	–	Magyar-
országi	Régión	(KMR)	belül	a	projektösszeg	
40%-a;	nem	KMR	régióban	a	projektösszeg	
50%-a.	

a	 támogatás	 nemcsak	 új	 feldolgo-
zóüzem	 létrehozására,	 hanem	 már	 meg-
lévő	 üzemek	 fejlesztésére	 is	 igényelhető,	
előmozdítván	ezzel	a	már	működő	üzemek	
kapacitásának	 és	 energiahatékonyságának	
növelését	is.	

Pályázni	lehet:	
•	 technológiai	 fejlesztésre	 (termeléshez	

kapcsolódó	 új	 eszközök,	 gépek	 be-
szerzése;	 anyagmozgatáshoz,	 raktáro-
záshoz,	 csomagoláshoz	 kapcsolódó	 új	
eszköz	 beszerzése;	 vállalatirányításhoz	
infokommunikációs,	informatikai	eszkö-
zök,	szoftverek	beszerzés)	

•	 célterülethez	tartozó	épületek,	építmé-
nyek	kivitelezése	

•	 anyag-,	energia-,	víztakarékos,	valamint	
a	 környezetterhelést	 egyéb	 módon	
csökkentő	technológiák	bevezetése,	fej-
lesztése.	(Épületek	hőszigetelése,	nyílás-
záró-csere,	fűtési-hűtési	rendszerek	cse-
réje,	 korszerűsítése,	 irányított	 világítási	
rendszerek,	 épületgépészet	 energiata-
karékos	technológiával	való	fejlesztése).	

•	 üzemi	infrastruktúra	fejlesztése	
•	 megújuló	 energiaforrást	 hasznosító	

technológiák	 (fűtés-hűtés,	 használati	
melegvíz,	villamosenergia	termelés)	
a	hatósági	engedélyhez	kötött	beruhá-

zásoknál	a	pályázat	benyújtásához	elegen-
dő	 az	 engedélyezési	 eljárás	 megindítását	
igazoló	dokumentum	valamint	 az	 illetékes	
hatóság	által	ellenjegyzett	műszaki	tervdo-
kumentáció.	Jogerős	engedéllyel	legkésőbb	
az	első	kifizetési	igénylés	benyújtásakor	kell	
rendelkezni.	

Mezőgazdasági	termelőnek	az	a	gazdál-
kodó	minősül,	akinek	előző	éves	árbevéte-
lének	összege	meghaladja	a	más	tevékeny-
ségből	származó	árbevételt.	

a	mezőgazdasági	 termelőnek	nem	mi-
nősülő	mikro-	és	kisvállalkozások	abban	az	
esetben	 jogosultak	 támogatásra,	amennyi-
ben	a	támogatott	tevékenységgel	kizárólag	
annex	I.	terméket	állít	elő.	

a	pályázatokat	először	2016.	február	15.	
napjától	 lehet	 benyújtani	 de	 ezt	 követően	

több	 értékelési	 ciklust	 is	 megje-
löltek:	 2016.április	 15.;	 2016.	 július	
15.;	2016.	október	15.;	2017.	január	
15.;	2017.	április	15.;	2017.	július	15.;	
2017.	október	15.	

A kertészeti ágazat korszerűsí-
tésén belül is többféle beruházás 
támogatása várható: 
•	 az	 új	 ültetvény	 telepítése	 vagy	
már	 meglévő	 ültetvény	 korszerű-
sítése,	 de	 akár	 régi	 ültetvény	 tel-
jes	 cseréje	 is.	 Fontos	megemlíteni,	
hogy	ezen	beruházások	 támogatá-
sához	 öntözési	 rendszerek	 kialakí-
tásának	 lehetősége	 is	 kapcsolódik,	
így	egy	pályázat	keretén	belül	 igé-
nyelhető	
•	 gombaház	 és	 hűtőházak	 építése,	

meglévő	 létesítmények	 korszerűsítése	
energiahatékonyság	növelésével	

•	 üveg-	és	fóliaházak	létesítése	geotermi-
kus	energia	felhasználásának	és	öntözés	
kialakításának	lehetőségével	

•	 gyógy-	és	 fűszernövény	termesztés	 fej-
lesztése	

•	 jégesőkár	megelőzésére	szolgáló	beru-
házások	támogatása	
a	 növénytermesztés	 támogatásának	

keretében	 a	 kisméretű	 terményszárító	 és	
tisztító	korszerűsítésének,	építésének	támo-
gatása	várható.	

az	állattartó	gazdálkodók	 is	pályázhat-
nak,	egyrészt	a	már	megjelent	trágyatároló	
építési	 beruházás	 támogatására,	 valamint	
állattartó	 telepek	 korszerűsítésének	 támo-
gatása	várható.	

a	pályázatok	tekintetében	a	támogatá-
sok	mértéke	előreláthatólag	KMR	régióban	
40%;	nem	KMR	régióban	50%,	mely	értékek	
10%	 ponttal	 növelhetők,	 ha	 valaki	 fiatal	
mezőgazdasági	 termelő,	 vagy	 ha	 kollektív	
beruházás	 keretében	 pályáz.	 a	 rendelke-
zésre	 álló	 információk	 alapján	 azok	 a	 gaz-
dálkodók	 pályázhatnak,	 akik	 rendelkeznek	
legalább	6000	eurostÉ	értéknek	megfelelő	
üzemmérettel,	 valamint	 előző	 lezárt	 üzleti	
évben	 a	 bevételük	 legalább	 50%-a	 mező-
gazdasági	tevékenységből	származott.	

Mindent	 egybevéve,	 támogatások-
ban	 gazdag	 évek	 állnak	 a	 gazdák	 előtt,	
mely	lehetőségekkel	élni	kell	és	egy	sta-
bil	piacképes	gazdaságot	lehet	létrehoz-
ni	 és	 fenntartani,	 amit	még	unokáink	 is	
látni	fognak.

Hernáczki Ibolya 
ügyvezető

Magyar Vidékért Kft.
www.videkert.hu
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Miért érdemes stabilizálni a növények 
táplálkozási rendszerét?

Kevesen	 gondolnak	 arra,	 amikor	 beleha-
rapnak	egy	almába,	hogy	milyen	odaadóan	
gondoskodik	 az	 almafa	 az	 utódjáról.	 Igen!		
az	almafa	gyümölcshúst	képez	a	mag	köré,	
még	hártyás	burkot	is	kialakít	a	mag	védel-
mére.

amikor	az	alma	leesik	a	fáról,	akkor	nem	
csak	newton	törvénye	kell,	hogy	eszünkbe	
jusson.

a	 földre	 esett	 alma	 gyümölcshúsában	
olyan	 hatóanyagok	 testesülnek	 meg,	 ami	
az	 utód	 fejlődéséhez	 elengedhetetlenül	
szükséges.	a	talajon	azon	hatóanyagok	ösz-
szpontosulnak	a	mag	környezetében,	ami	a	
mag	sikeres	csírázását	segíti.

ezek	 között	 a	 hatóanyagok	 között	 van	
egy	 nagyon	 fontos	 összetevő,	 amiért	 mi	
emberek	is	ízletesnek	tartjuk	a	gyümölcsöt,	
az	pedig	a	cukor.	ez	a	cukor	nem	más,	mint	
a	talajbaktériumok	és	gombák	csali	anyaga.	
A	cukor	energiaforrás.	

a	 természet	 csodálatos	 technológiájá-
ban	 a	 növény	 és	 talaj	mikroorganizmusai-
nak	több	milliárd	éves	együttélésének	alap-
vető	 létfeltétele	 az	 energia.	 a	 csírázó	mag	
köré	nem	csak	azért	gyűlnek	oda	a	mikroor-
ganizmusok,	mert	 cukorhoz	és	energiához	

jutnak	a	gyümölcshús	által,	hanem	azért	is,	
mert	ők	igazán	értenek	ahhoz,	hogy	mi	kell	
majd	az	új	felnövő	növénynek.		

A	növény	nem	más,	mint	egy	
biológiai	naperőmű.

cukrot,	 energiát	 állít	 elő	 a	 napenergia	 fel-
használásával.	a	fotoszintézis	által	termelő-
dött	cukrot	öt	 fontos	dologra	használja	 fel	
a	növény:
1.	 Építőelemként	használja	fel	saját	testé-

nek	felépítésében.
2.	 sejtszerveződésének	 fenntartásához,	

működtetéséhez	 szükséges	 energiát	 a	
cukor	sejtekben	való	„elégetésével”	biz-
tosítja.

3.	 a	növény	a	sejtjeiben	keményítő	formá-
jában	eltárolja	az	energiát.

4.	 a	termésben	az	utódokról	való	gondos-
kodás	miatt	azt	felhalmozza.
az	 ötödikről	 kár,	 hogy	 keveset	 beszél-

nek.	növényfajtától	függően,	a	növény	által	
termelt	energia,	a	cukor	25-30%-a	(becsült)	
kerül	 átadásra	 a	 talaj	 mikroorganizmusai-
nak.	ez	a	gyökérfelületen	és	 főleg	 	 	 a	gyö-
kérváladék	(mucigél)	kibocsátásával	valósul	
meg.

a	 mikroorganizmusok	 (baktériumok,	
gombák)	 az	 energiáért	 cserébe	 élettevé-
kenységükkel	segítik	a	növényt	a	fejlődésé-
ben:	a	 talaj	ásványi	anyagainak	mobilizálá-
sában,	 hormonok	 termelésében	 és	 renge-
teg	mindenben,	amiről	még	nem	tudunk.

ha	 ezt	 a	 folyamatot,	 amikor	 a	 növény	
cukorral,	energiával	 látja	el	a	 rizoszférában	
(szoros	 gyökérkörnyezetben)	 levő	 mikro-
organizmusokat,	és	az	ott	élő	baktériumok	
és	 gombák	 cserébe	 építő	 elemekkel,-	 ha-
tóanyagokkal,	 hormonokkal-	 látja	 el	 a	 nö-
vényt,	akkor	ezt	táplálkozási	rendszernek	
nevezhetjük.

	 Könnyen	 beláthatjuk,	 hogy	 a	 növény	
fejlődése	szempontjából	az	egyik	legfonto-
sabb	dolog	a	táplálkozási	rendszer	stabilizá-
lása,	harmonizálása.

szakmai	 körökben,	 sajnos	 több	 mint	
száz	 éve,	 mindenki	 csak	 hatóanyagokban	
gondolkodik,	amikor	a	növényt	növekedés-
re	akarja	kényszeríteni.	a	műtrágya	pumpá-
ló	hatása	mellett	érdemes	lenne	foglalkozni	
a	növény	életműködésében	az	energia,	az	

idő	kérdéskörével	és	a	táplálkozási	rend-
szer	stabilizálásának	jelentőségével	is.

Tegyünk	egy	kis	kitérőt!
hogy	milyen	csodálatos	a	természet!?		ha	meg-
nézzük	az	ember	bélrendszerét	és	a	bélfalon	
kitüremkedő	 bélbolyhokat,	 akkor	 láthatjuk,	
hogy	hogyan	növeli	meg	a	táplálék,	tápanyag	
felvételi	felületét	az	élő	szervezet.	a	vékonybél	
kiterítve	 közel	 300,	 nem	 tévedés	 háromszáz	
négyzetméter	 felületű.	 az	 egész	 emberi	 bél-
rendszer	kiterítve	egy	focipálya	nagyságú.	ha	
veszünk	 egy	 tökféle	 növényt,	 annak	 gyökér-
rendszerét,	 akkor	 ott	 is	 a	 tápanyag	 felvételi	
felülete	eléri	a	focipálya	felületét.		

Köztudott,	hogy	a	növénynek	nem	bél-
bolyhai	 vannak,	 hanem	 gyökérszőrei.	 Így	
növekszik	 meg	 a	 víz	 és	 tápanyag	 felvételi	
felület.	 ez	 csodálatos	 technológia.	 	 Fontos,	
hogy	 laza,	 levegős	 gyökérkörnyezetet	 biz-
tosítsunk	növényünk	számára,	hogy	a	gyö-
kérszőrök	 megnyúlásának,	 a	 gyökér	 előre	
haladásának	 megfelelő	 tere	 legyen.	 Minél	
nagyobb	 táplálkozási	 felület	 áll	 rendelke-
zésre,	annál	nagyobb	a	növény	táplálkozási	
stabilitása.	

ne	 felejtsük	 el,	 hogy	 az	 ember	 a	 bél-
rendszerében	 1,5-2	 kg	 mikroorganizmust	
cipel	magával	éjjel-nappal.	De	azt	se	felejt-
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sük	el,	hogy	egy	jó	szerves	anyaggal	ellátott	
talaj	 felső	 20	 cm-ében	 is	 négyzetméteren-
ként	1,5-2	kg	mikroorganizmus	van	jelen.

az	 emberi	 bélrendszerben	 több,	 mint	
500	féle	baktérium	munkálkodik	azon,	hogy	
a	tápanyag	felvételünket	hatékonnyá	tegye,	
stabilizálja.	 a	 gyökérkörnyezetben	 több	
ezer	 fajta	mikroorganizmus	él.	Közvetlen	a	
gyökér	 felületnél	 növényfajtától	 függően	
40-50	 félét	 figyeltek	meg,	 több	milliárdnyi	
számban	élnek.

Kilencven	 éve,	 hogy	 az	 antibiotikumot	
feltalálták.	azóta	mi	történt?	az	emberiség	
egyik	 legnagyobb	 problémája	 ma,	 hogy	
rezisztensé	 vált	 az	 emberrel	 kapcsolatba	
kerülő	baktériumok	nagy	része.	egy	sebész	
ma	haját	tépi,	hogy	betege	műtét	után	bak-
teriális	 fertőzést	 kap.	 egyedülálló	 a	mikro-
organizmusok	 kémiája.	 gyorsan	 képesek	
alkalmazkodni	az	élettér	kihívásaihoz.

az	 amerikaiak	 csináltak	 egereken	 egy	
kísérletet.	 egyes	 egereknek	 sterilizálták	 a	
bélrendszerét.	 Kiderült,	 hogy	 azok	 az	 ege-
rek,	amelyeknek	nem	volt	bélflórájuk,	azok	
többszörös	 táplálékot	 vettek	 magukhoz,	
hogy	fenn	tudják	tartani	az	életfunkcióikat.	

Értsük	meg:	Mikroorganizmusok	nél-
kül	nincs	hatékony	táplálkozás.

egy	 gyermek	 születése	 után	 hónapok	
telnek	 el,	mire	 kialakul	 a	 bélflórája,	 és	 sta-
bilizálódik	 a	 táplálkozási	 rendszere.	Milyen	
érdekes,	 hogy	 minden	 embernek	 más	 és	
más	 a	 bélflórája,	 ugyan	úgy,	mint	 az	 ujjle-
nyomata.

nem	csodálkoznék	azon,	ha	egyszer	bi-
zonyítást	nyerne	az,	hogy	a	növényeknél	is,	
mint	az	embernél,	a	gyökér	környezetében	
közel	hasonló,	de	mégis	más	és	más	táplál-
kozási	rendszer	valósul	meg.	ez	 lehetséges	
lenne,	még	azonos	növényfajta	esetén	is.

Példaként	nézzünk	egy	
szabadgyökerű	facsemetét.

Ültessük	 el	 őt	márciusban,	 amikor	már	 re-
ménykedünk	abban,	hogy	nem	lesz	fagy	és	
már	a	talaj	is	felengedett.	a	talaj	mikroorga-
nizmusainak	aktivitása	a	hőmérséklet	függ-
vényében	megkezdődik.

Ültetés	után	a	facsemete	saját	testét	éli	
fel,	hogy	begyökeresedjen	és	hajtásait	elin-
dítsa.

ezen	 élettevékenységéhez	 a	 sejtekben	
tárolt	 keményítőt	 (cukrot)	 szabadítja	 fel,	
mint	 energiát,	 és	 a	 keményítőt	 átalakítva	
építő	elemként	is	használja.	Két-három	hét	
telik	el	azzal,	hogy	a	gyökerek	behatolnak	a	
talaj	rétegeibe,	és	elkezdik	kibocsátani	ma-
gukból	a	cukros	váladékot,	a	mucigélt,	hogy	
odacsalogassák	 azokat	 a	 baktériumokat	és	

talajgombákat,	amelyekkel	létrehozza	a	táp-
lálkozási	 rendszert.	 ez	 energiaigényes	 folya-
mat.	ahhoz,	hogy	a	növény	és	a	talaj	mikro-
organizmusai	között	létrejöjjön	a	táplálkozási	
rendszer,	ahhoz	további	két,	három	hétre	van	
szükség.	a	rizoszférában	megfelelő	nagyság-
rendű	aktív	populációnak	kell	felépülnie.

természetesen	ezen	idő	alatt	már	a	gyö-
kérzet	 saját	maga	 is	 old	 le	 építőelemeket	 a	
talaj	 kolloidokról,	 ez	 szintén	 energiaigényes	
folyamat.	 a	 víz	 az,	 ami	 felgyorsítja	 az	 anya-
gok,	tápanyagok	áramlását.

Legjobb	 esetben	 is	 eltelik	 egy	 hónap,	
hogy	 létrejön	a	táplálkozási	 rendszer	stabili-
zálódott	állapota.

Mi	van	akkor,	ha	a	facsemete	ültetésekor	
a	gyökérkörnyezetben	elkezdenénk	a	növény	
helyett	-	a	gyökeresedési	idő	alatt-	felgyorsí-
tani	 a	 mikroorganizmusok	 aktivitását?	 	 Mi	
lenne,	ha	növény	helyett	mi	növelnénk	meg	a	
baktériumok	és	gombák	számát	egy	egysze-
rű	trükkel?		Mi	lenne,	ha	a	növény	helyett	mi	
kezdenénk	el	etetni,	itatni	a	baktériumokat	és	
talajgombákat	a	gyökérkörnyezetben?

Időt	nyernénk!
az	történne,	hogy	legalább	két	héttel	előbb	
jönne	létre	a	táplálkozási	rendszer	stabilizált	
állapota	a	növény	és	talaj	mikroorganizmu-
sai	 között,	 és	a	növény	energiát	 takarítana	
meg.	a	növény	 a	megtakarított	 energiát	 a	
hajtások	 elindítására	 fordíthatja,	 így	 előbb	
jut	 levélhez,	 előbb	 indul	meg	 a	 levelek	 ál-
tal	 a	 fotoszintézis	 és	 előbb	 jut	 a	 napfény-
ből	 energiához.	 Innentől	 kezdve	beindul	 a	
biológiai	 naperőmű	építése.	 a	 növény	ön-
gerjesztő	hatékonysággal	nőni	 kezd.	Miért	
fontos	ez?	Mert	a	 több	 levél	és	a	nagyobb	
levélfelület,	több	energiát	eredményez.

	a	gyökérzet	növekedése	 is	 időben	fel-
gyorsul,	 így	 a	 növény	 hamarabb	 hoz	 létre	
nagyobb	 táplálék	 felvételi	 felületet.	 ez	 a	
folyamat	nagyobb	mikroorganizmus	tömeg	
kialakulásához	vezet	a	gyökérzetnél.	

Márciustól	októberig	a	fizikális	feltételek	
miatt	hat	hónap	áll	rendelkezésre	arra,	hogy	
növényünk	 fejlődjön.	 energiához	 főleg	na-
pos	időben	jut.	Minden	napos	idő	a	növény	
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fejlődését	szolgálja.	egy	felhős	nap	lassítja	a	
fejlődést,	 és	majdnem	 két	 napsütéses	 nap	
kell,	hogy	utolérje	magát	a	növekedésben.

ne	keverjük	össze	a	napfényt	a	vele	együtt	
járó	 hőséggel.	 a	 növény	 31	 c°	 körül	 bezárja	
sztómáit,	és	védelmi	funkcióra	vált,	a	párolgás	
a	 növényből	 lelassul,	 a	 növekedés	megáll.	 a	
magas	 Uv	 sugárzás	 növényfajtától	 függően	
roncsolhatja	a	leveleket.	

Nézzük	 meg,	 hogy	 mi	 történik	 egy	
júliusi	szárazság	idején	akkor,	amikor	ki-
szárad	 a	 gyökérkörnyezet,	 és	 locsolásra	
nincs	lehetőség.

a	 teljes	 történési	 folyamat	 leírásához	
több	oldal	sem	lenne	elegendő,	de	annyival	
elégedjünk	meg	 itt,	hogy	teljes	gyökérkör-
nyezeti	 kiszáradáskor	 a	 növény	 és	 a	 talaj	
mikroorganizmusai	 közötti	 táplálkozási	
rendszer	 szétesik.	 a	 mikroorganizmusok	
egy	része	elpusztul,	egy	része	bespórásodik.	
a	hervadáspont	a	táplálkozási	rendszer	szé-
tesése	után	később	észlelhető.

a	növény	fajtájától,	a	teljes	testtömegé-
től,	a	kifejlődött	gyökérfelület	nagyságától,	a	
talaj	vízmegtartó	képességétől	és	a	gyökér-
környezetben	 kifejlődött	 mikroorganizmus	
tömeg	nagyságától	 függ,	hogy	mennyi	 víz-

zel	 tudja	 átvészelni	 a	 szárazságot	 a	 növény	
a	táplálkozási	rendszer	szétesését	követően.

a	táplálkozási	 rendszer	egyik	 fő	stabili-
zálója	a	víz.	vÍz.	vÍz.	vÍz.	egy	gazda	nagyon	
jól	 fogalmazta	 meg	 egyszer:	 hiába	 a	 sok	
hatóanyag,	csodaszer,	ha	két	hónapig	nem	
esik	az	eső,	akkor	nincs,	ami	hasson.

a	 gyökérkörnyezetben	 a	 legjobb	 víz	
megtartó,	 ha	 hiszik,	 ha	 nem,	 a	mikroorga-
nizmus.	testtömegük	95%-a	víz,	és	ha	1	nm	
–en	2kg	van,	akkor	szárazságkor	ezt	leadják	
a	 táplálkozási	 rendszer	 szétesésekor.	a	nö-
vény	is	a	folyó	vizet	szereti.	Minél	nagyobb	
a	 mikroorganizmus	 tömeg,	 annál	 jobban	
bírja	a	szárazságot	a	növény.	

hogyan	 oldjuk	 meg,	 hogy	 szárazságkor	
ne	essen	szét	a	növény	és	a	talaj	mikroorga-
nizmusai	közötti	táplálkozási	rendszer?

nem	 esne	 szét	 a	 táplálkozási	 rendszer,	
azaz	 stabilizálni	 tudnánk	 azt,	 persze	 nem	 a	
végtelenségig.	 a	 fizikai	 korlátokat	 figyelem-
be	véve,	ha	ki	tudjuk	tolni	a	hervadáspontot	
50%-kal,	akkor	már	nagy	valószínűséggel	lesz	
csapadék.

ha	egy	gyökérkörnyezeti	kiszáradás	után,	
a	növény	hervadás	pontja	előtt	jön	meg	a	csa-
padék,	 akkor	 is	 csak	minimum	 két	 hét	 után	

jön	 létre	megint	 a	 táplálkozási	 rendszer.	 ak-
korra	növekedne	meg	a	mikroorganizmusok	
megfelelő	aktivitási	szintje	a	növény	táplálko-
zásában.

Ha	ültetéskor	nyerünk	két	hetet,	és	ha	
egy	 gyökérkörnyezeti	 kiszáradáskor	 nye-
rünk	két	hetet	a	táplálkozási	rendszer	sta-
bilizálásával,	akkor	az	már	egy	hónap.

Márciustól	 októberig	 a	 hat	 hónap	 alatt	
nyerni	 egy	 hónapot,	 a	 növény	 fejlődésének	
stabilizálásával	 az	 minimum	 17%-kal	 fejlet-
tebb,	nagyobb	hajtáshosszokkal,	nagyobb	le-
vélfelülettel	rendelkező	növényt	eredményez.	

Összefoglalva	 elmondható,	 hogy	 a	 sza-
badgyökerű	 facsemete	 ültetésétől	 számított	
hat	 hónapon	 belül,	 a	 táplálkozási	 rendszer	
stabilizálásával,	 sokkal	 erőteljesebb	 fácskát	
hozhatunk	létre.		Így	a	fácska	már	sokkal	jobb	
kondícióval	várja	a	telet.	tavasszal	egy	erőtel-
jesebb	 fának	még	erőteljesebb	 fejlődése	va-
lósulhat	meg.	tapasztalataink	szerint,	egy	ta-
vasszal	 ültetett	 és	 táplálkozási	 rendszerében	
stabilizált	fa	két	év	alatt	fejlődik	akkorára,	mint	
más	társaik	három	év	alatt.	

Endrődi László
Delap Kft. 
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Lucerna – még mindig a „király”
Termesztése,	jelentősége	

A lucerna termesztését Magyarországon Tes-
sedik Sámuel honosította meg 1768-ban. A 
fenntartható gazdálkodás fontos pillangós 
növénye, növeli a talajok termékenységét, 
mert gyökérzete nitrogénben és – feltörés 
után - szerves anyagban is gazdagítja a talajt. 
A vele szimbiózisban élő Rhizobium baktériu-
mok évente 60-80 kg légköri N-t kötnek meg 
hektáronként. Mélyre-hatoló gyökérzete ré-
vén (20 m-re is lehatol) kalciumot, káliumot 
és foszfort hoz fel, gazdagítva ezzel a felső 
termékeny talajréteget. Elővetemény értéke 
azonos egy közepes adagú istállótrágyázás-
sal. Víz – és szélerózió (defláció) ellen védi 
a talajt, mivel állandó fedettséget biztosít 
egész évben és több éven keresztül, továbbá 
erőteljes, a felszínhez közel dúsan elágazó - 
főként a tarkavirágú fajtáknak - gyökérzete 
átszövi a talajt. Magyarországon legjelentő-
sebbek a Kékvirágú lucerna, majd ezt követő-
en a Tarkavirágú lucerna fajok. A tarkavirágú 
(homoki) lucerna fajták – elsősorban a fel-
színhez közel dúsabban elágazó gyökérzetük 
révén - igénytelenebbek, jobban hasznosít-
ják a talaj kisebb tápanyag-és/vagy vízkészle-
tét, ezért inkább a kitettebb, gyengébb terü-
leteken – főleg homokon - terjedtek el, de az 
újabb fajták a jobb termékenységű talajokon 
is versenyképesek a kékvirágú fajtákkal. 

Zöldtermése etethető hagyományosan 
zölden és renden szárítva szénaként, szi-
lázs, szenázs és szárítmányok (lucernaliszt 
és granulátum) formájában. Kedvező táplál-
kozás-élettani hatása miatt humán célú fo-
gyasztása (lucerna kapszula, lucernacsíra) is 
terjed. A magyar lucerna vetőmag pedig jól 
exportálható észak- és dél- Európába egya-
ránt. A világon 33 millió hektáron termesz-
tik. Észak-Amerikában (USA) termesztik a 
legtöbb lucernát, majd Európában, a többit 
pedig Ázsiában. A lucerna igen fontos növény 
a környezetbarát és fenntartható termesz-
tésben, ahol mint pillangós növény jelentős 
mennyiségű Nitrogén tápanyaggal gazdagítja 
a talajt. Nagy kiterjedésű homokvidékeink 
(Nyírség, Somogyi Dombvidék, Duna-Tisza 
közi Hátság) fenntartható hasznosítására a 

tarkavirágú „homoki” lucerna fajták a legal-
kalmasabbak. 

A KSH adatai szerint Magyarországon 
2015-ben (05. 31.-i állapot) a lucerna vetés-
területe 137 445 hektár, ami a 2014. évihez 
képest 10,1 %-al nagyobb, viszont a 2010-
2014. évek átlagánál csak 1,4 %-al több. Az 
1996-2000 évek átlagának (216 ezer ha) vi-
szont alig 64 %-a. A lucerna terület csökkené-
se szorosan összefügg az állatállomány csök-
kenésével. Átlagtermése 5 t szárazanyag /ha 
körüli, ami jobb agrotechnikával (öntözéssel) 
lehetne akár a duplája is. 

Örvendetes viszont az újból növekvő 
vetésterület, amely a folyamatosan élénk 
vetőmag iránti keresletből 2016-ra is előre 
jelezhető. 

A	lucernatermesztés	biológiai	alapjai	
A magyar lucernafajták kiváló tulajdon-

ságaiknak köszönhetően külföldön is ver-
senyképesek és így vetőmagjuk keresett 
egész Európában. A Nemzeti Fajtajegyzék-
ben 2015-ben szereplő 29 fajta (1. táblázat) 
zömében magyar nemesítésű. 

Magyarországi termesztésben a legjelen-
tősebb a Kékvirágú lucerna (Medicago sati-
va), majd ezt követően a Tarkavirágú lucerna 
(Medicago varia). A fajtaminősítő hatóság e 
két fajt és a fajtákat nem különíti el a Nemze-
ti Fajtajegyzékben, hanem egységesen Lucer-
na (Medicago sativa L.) néven sorolja be. Et-
től függetlenül azonban figyelemre méltó az 
az előny, amellyel a tarkavirágú típusú fajták 
rendelkeznek, és ami gazdasági szempontból 
is előnyös: ez pedig a felszínhez közeli kb. 2 
m-es talajrétegben figyelhető meg a rend-
kívül dús mellékgyökérzetben. A főgyökere 
elágazik és – a kékvirágú fajtákhoz hasonlóan 
– mélyre hatol. Ennek révén jobban haszno-
sítják a talaj kisebb tápanyag-és vízkészletét 
és szárazságtűrőbbek. Korábban ezért ezeket 
a fajtákat – elsősorban a kisvárdai nemesíté-
sű „homoki lucernákat” a gyengébb területe-
ken – főleg homokon telepítették. A legújabb 
tarkavirágú fajhibrid fajta: Olimpia (1. kép, 
fajtaleírás az 1. mellékletben) 

Magyarországon (Pannon medence) sza-
porításra legalkalmasabbak azok a tájegy-
ségek, ahol a virágzás és betakarítás idősza-
kában meleg, száraz időjárás jellemző. Talaj 
szempontjából a gyengébb termékenységű 
talajok (meszes homok, réti) jobbak a vető-
magtermesztésre. Ezt tükrözi a magyaror-
szági szaporító területének elhelyezkedése 
is, amely az alföld melegebb-szárazabb te-
nyészidőszakú, talajadottság szempontjából 
pedig gyengébb termékenységű területeire 
koncentrálódik. A lucerna vetőmag szaporí-
tások 85 %-a Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, 
Szolnok és Heves megyében helyezkedik el. 
A hazai termesztők ellátásán kívül jelentős a 
lucerna vetőmag export és külföldi fajták cél-
termeltetése is folyik Magyarországon. 

A	lucerna	telepítésének	szempontjai	
A lucerna tavaszi tiszta (takarónövény 

nélküli) telepítése javasolt. Tavaszi telepítés 
biztonsága a csapadék nagyobb valószínűsé-
ge miatt általában jobb. Viszont a nyárvégi 
telepítés előnye a következő évi nagyobb ter-
més és kisebb gyomosodás. Ennek ellenére 
csak akkor válasszuk a nyárvégi telepítést, ha 
a talajban a keléshez szükséges nedvességet 
biztosítani tudjuk (vízmegőrző talajművelés, 
öntözés). Önmagában történő (tiszta) telepí-
tés esetén nemcsak a telepítés biztonsága, 
de a lucerna várható termése is növelhető. 
Öntözetlen, csapadékszegény körülmények 
között és a nyárvégi telepítés esetén viszont 
minden esetben takarónövény nélkül vessük 
a lucernát. A takarónövény nélküli, tiszta te-
lepítés esetén egyenletesebb és optimális 
növényszámú állományt érhetünk el, míg ta-
karónövényes vetéssel ritkább lesz a lucerna 
és az értékes terméskiesést a takarónövény 
termése sem pótolhatja. A lucerna tiszta 
telepítése általánosan javasolható nemcsak 
nyárvégi, de tavaszi telepítésben is. Vetési 
paraméterek: vetőmagmennyiség 20 kg/ha 
(8-10 millió csíra), vetésmélység 1,5-2 cm, 
gabona sortávolságra (12-15 cm) - és ami 
még nagyon fontos: “két henger közé vetni” 
- azaz vetés előtt tömör, aprómorzsás ma-
gágyat készíteni és vetés után hengerezni! 

Dr. Kruppa József Ph.D 
címzetes egyetemi tanár 
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Sorsz. Fajtanév Állami	elismerés	időpontja Megjegyzés Fajtaoltalom	
Szinonim	név	

1 anna 1989.05.31.	
2 Danubia 2002.02.26.		 syn:	orion
3 eride 2002.02.26.	
4 expressz 1991.06.20.	
5 hunor	40 1989.05.31.	
6 Jozsó 1996.04.02.	
7 Kisvárdai	1 1978.05.30.	
8 Klaudia 1996.04.02.	
9 KM	agro 2000.02.10.	

10 KM	bossy 2006.03.14.	
11 KM	gyöngy 2004.02.19.	
12 KM	Maraton 2000.02.10.		 sztnh	Fo
13 KM	norbert 1998.02.26.	 sztnh	Fb
14 Körös	1 1993.06.04.	
15 Lilly 1986.05.29.	
16 Olimpia 2006.03.14.		 SZTNH	FO
17 sinesap 1987.06.03.	
18 solar 2004.02.19.	 sztnh	Fb
19 szarvasi	as	1 1995.06.07.	
20 szarvasi	as	3 1997.06.12.	
21 szarvasi	as	5 2000.02.10.	
22 szarvasi	as	6 2002.02.26.	
23 szarvasi	Kinga 2006.03.14.	
24 szarvasi	Mary 2008.03.04.	
25 szentesi	róna 1984.12.17.	 legelő	típusú
26 tápió 2008.03.04.	
27 tápiószelei	1 1967.12.12.	
28 verko 1978.05.30.	
29 viktória 1994.05.27.	

1. táblázat. Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő lucerna fajták 2015-ben. (Forrás: NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság) 

1. melléklet. Olimpia lucernafajta leírása 

LUCERNA – Medicago sativa 
Magyar nemesítésű tarkavirágú fajhibrid lucerna fajta. Genotípusában hordozza 
a Svéd lucerna - Szinonim név: Sarlós-,vagy Sárkerep lucerna - (Medicago fal-
cata) kedvező tulajdonságait is. Állami elismerése: 2006. Növényfajta-oltalom 
megadásának éve: 2006. Közepes-magas növénymagasságú, felálló növekedési 
formájú, vékony szárú, leveles típusú, túlnyomóan kékvirágú (tarkavirágú, sár-
ga- és fehérvirágú növények is előfordulnak a fajta-populációban) lucernafajta. 

Gazdasági értéke: 
Kiváló fehérjehozamú fajta. Szárazanyag termése a hivatalos kísérletekben 4 év alatt 
összesen: zöldtermés 61,9 t/ha (15,5 t/ha/év szárazanyag). Fehérje termése a vizsgált 
4 évben összesen: 12,4 t/ha (3,6 t/ha/év). Magas fehérje- tartalmú (23 %). Télálló-
sága, szárazságtűrése kiváló. Maghozama közepes-jó. A felszínhez közel dúsabban 
elágazó és egyben mélyrehatoló gyökérzete révén jobban hasznosítja a talaj kisebb 
tápanyag- és vízkészletét. Nemesítése savanyú, gyenge termékenységű homok- és 
erdőtalajokon folyt, ezért alkalmas ilyen talajokon történő eredményes termesztésre 
is. Kiválóan alkalmas ökológiai gazdálkodásra, biotermék előállítására. 

Termesztési információ: 
Termesztése gyenge termékenységű homoktalajokon, erdőtalajokon és lejtős, 
erodált, sekély termőrétegű és savanyú talajokon is eredményes. Ilyen savanyú 
talajokon javasolt a telepítés (vetés) előtt legalább 2 t/ha mészkőpor, vagy sa-
vanyú Mg-hiányos homokon önporló dolomit kiszórása. Jó termékenységű és 
kötött talajokon is versenyképes, nagy- és jó minőségű termést adó fajta. Meg-
felelő agrotechnikával képes 5-6 éves élettartamra. 

Az OLIMPIA lucernafajta tavaszi tiszta telepítése javasolt. Tavaszi telepítés 
biztonsága a csapadék nagyobb valószínűsége miatt jobb. Nyárvégi telepítés 
előnye a következő évi nagyobb termés és a gyomosodás is kisebb kockázatot 
jelent. Ennek ellenére csak akkor válasszuk a nyárvégi telepítést, ha a keléshez 
szükséges nedvességet biztosítani tudjuk a talajban (vízmegőrző talajművelés, 
öntözés). Önmagában történő (tiszta) telepítés esetén nemcsak a telepítés biz-
tonsága, de a lucerna várható termése is növelhető. A lucerna tiszta telepítése 
általánosan javasolható nemcsak nyárvégi, de tavaszi telepítésben is. Vetési pa-
raméterek: vetőmagmennyiség 20 kg/ha (10 millió csíra), vetésmélység 1,5- 2 
cm, gabona sortávolságra (12-15 cm). 

O L I M P I A
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Pesszimizmusom fokozódik
Az angol elnevezésben a csökkenő árszinvonalú 
és tendenciájú piaci folyamatokat „medvés”-nek 
mondják, merthogy olyan, mint ahogy a med-
ve jár: lógatja lefelé a fejét. A másik elnevezés a 
„bikás”, mert az felfelé tör, mint az ismert ener-
gia-ital márka figurája is.

Az elmúlt két hónapban csak medvét láttunk, 
pedig jó lenne már, ha véget érne uralma. Nem 
sokkal ezelőtt még azt várták az elemzések, hogy 
a búza és a kukorica piac jegyzései nem fogják el-
érni a 2008-as krach illetve a 2009-es mélypont 
előtti árakat, de ma már ezt nem lehet kizárni. 
A 2015. évről készített összefoglalókban kiemelt 
információ, hogy a termelés megint magasabb 
volt, mint a felhasználás, így a kínálat biztonság-
gal kielégíti a keresletet, sőt a további készlet-hal-
mozódás is most már biztosnak látszik. 

Nem csoda ezek után, hogy a piacok lefelé 
vették az irányt és az sem, hogy ez a tendencia 
tartós maradhat. Ezt támasztja alá az is, hogy 
a készletek egyre hosszabb távra elegendőek, 
a búza esetében már meghaladja a 4 hónapra 
elegendő mennyiséget és a kukorica esetében 
is több, mint 3 hónapnyi készlettel rendelkezik a 
világ. Érdekes az is, hogy a főbb felhasználó orszá-
gokban is emelkedtek a készletek és ez a vevőket 
„nyugalomra” inti, biztonságos háttér mellett 
tudják ütemezni beszerzéseiket. Ezt mutatja a 
mellékelt ábra, mely a világ felhasználásához vi-
szonyított zárókészletek alakulását mutatja be.

A pesszimizmus az árakat illetően itthon is 
rányomja bélyegét a kereskedelemre. A poten-
ciális vevők kivárnak, azok járnak most jól, akik 
korábban már eladták mostani, januári-februári 
szállításra az árujukat, hiszen másfél-két hónap-
pal ezelőtt még a nemzetközi és a hazai jegyzések 
is erősebbek voltak.

A kukorica jegyzések alakulásánál is jellemző 
volt az említett csökkenő tendencia. A budapesti 
tőzsdei jegyzésnél az októberi szünet a betakarí-
tásban láthatóan emelte az árat, de mihelyst a 
helyzet tisztázódott, a folyamat folytatódott. Az 
is feltűnő, hogy a két ár közti különbség kisebb, 
mint ami korábban jellemző volt és ez rámutat 
arra a problémára, aminek hatása szerintem a 
következő hetekben fog jelentkezni és nem csak 
a kukoricánál, de a búzánál is.

Az elmúlt hetekben a jelentős kínálat mellett 
sem tudott megugrani az export, ugyanis a leg-
több piacra a jegyzések által tükrözött különbség 
nem elegendő. Ha csak a nyugat-európai piacot 
nézzük, akkor a dunai szállítások korlátozottsága 
emeli meg a fuvarköltséget és nem hiszem, hogy 
a normál vízállás mellett is 20 – 25 EUR/to-s költ-
ségnél alacsonyabb lenne a díj, ha a hajók nem 
tudnak teljes terheléssel közlekedni. Ebből követ-
kezően a budapesti jegyzés árszintje továbbra is 
az északi irányban elérhető árszint fölötti.

Másik irányt nézve sem jobb a kép. A feke-
te-tengeri jegyzés márciusi szállítású uniós kuko-
ricára 155,-EUR/to körül van és ebbe az irányba is 
igaz, nem lehet kb. 10 EUR/to költséggel eljutni 
addig. A grafikonon a tőzsdei jegyzés szerepel, de 
ehhez még hozzá kell adni kb. 5-6 EUR/to olyan 
költséget, ami a hajóba-rakáshoz, minőség-elle-
nőrzéshez kapcsolódik, így még szűkebb a rés a 
nemzetközi és az itthoni árak között.

Miért	is	tértem	ki	erre	ennyire	
hosszan?

Az a véleményem, hogy a rendelkezésre álló 
export-árualapokat nem fogja tudni felvenni a 
jelenlegi közvetlen piac és a szezon hátralévő 
idejében már olyan rendeltetési helyekre is el 
kell majd juttatni a gabonákat, amelyek költsége 
meghaladja a jelenlegi szállítási költségeket.

Ez azt eredményezheti, hogy ha nem lesz 
jelentős fordulat a világpiaci tendenciákban, ak-
kor a mi itthoni áraink továbbra is nyomás alatt 
lesznek. Nem szeretek jósolni, de az elemzések 
célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a tényezők-
re, amelyek nem szerepelnek a mindennapi rutin 
során figyelembe vettek között.

Még egy gondolat a tavaszi időszak elé: Le-
het, hogy a búza vetésterülete csökkent, vannak 
arra utaló információk, hogy a kukorica területe 
is csökkeni fog és az is lehet, hogy időjárás ered-
ményezte termés-csökkenéssel kell számolnunk, 
de mindezeket a tényezőket ellensúlyozhatja a 
raktárakban halmozódó készlet. Ha nincs export, 
mert a termelők nem fogadják el a kialakult ára-
kat, akkor a többlet az esetleges következő évi kí-
nálatot fogja növelni és figyelembe véve a több-
let-költségeket és egyéb problémákat, sokkal 
többe kerülhet a végén a termény, mint ameny-
nyit most látszólag veszni hagyunk.

Mit	várok	a	tavaszra?
Bár korábban nem gondoltam volna, de nem zá-
rom ki most már, hogy a kukorica ára a 40.000,-
Ft/to-s szintig csökkenjen. 

A búza esetében is érzékelhető egyfajta küz-
delem az export árak és a belső árak között, de 
ez eddig jórészt a gyengébb minőségű tételekre 

vonatkozott, nem a magyar malmi kategóriára. 
Most az a helyzet állhat elő, hogy amit eddig 
malmiként áraztunk, az a minősége ellenére is 
lejjebb kerül egy kategóriával – legalábbis az árát 
tekintve.

A fő piacunkon nem csak az árak kerültek 
lejjebb, de a szállítási határidők is kitolódtak, így 
már most elhangzik a június, mint szállítási idő-
szak. Vészesen közel kerülve ezzel az új termés-
hez...

A jelenlegi ismeretek alapján a malmi kate-
góriájú búza itthoni árszintje már most is 46.000,- 
- 47.000,-Ft/to körül kezd mozogni és ez morzso-
lódik tovább lefelé. Az előbb említett nemzetközi 
piacaink kínálata alapján a normál malmi búza 
ára alig haladja meg a 44.000,-Ft/to árat terme-
lő telephelyére visszaszámolva. Ha a tendencia 
erősödik, ezek az árak fogják meghatározni az új 
termését is és bár a búza „még sokat alszik kinnt”, 
de lassan már az idei, 2016-os termés árazásán 
kell gondolkoznunk.

Kedves	Olvasók,	tisztelt	Kollegák!
Tudom, hogy nem volt szívderítő ez az 

év-kezdet, de ha egy rosszabb, nehezebb helyzet-
re vagyunk felkészülve, talán jobban fog esni, ha 
a helyzet mégsem az említett irányba alakul. 

Kívánom Önöknek, hogy a kiállításon a jövő-
be mutató utat találják meg és a termény-érté-
kesítésben legyen szerencséjük, mert hogy mikor 
hogyan döntünk, ahhoz az is kell.

Bidló Gábor
Budagabona Kft.Pesszimizmusom fokozódik 
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Növényorvos az élelmiszerbiztonság szolgálatában
napjainkra	mindenki	számára	
világossá	vált,	hogy	az	egész-
séges	 élelmiszer-előállításá-
ban	megkerülhetetlen	a	szak-
mailag	jól	felkészült,	speciális	
szakismeretekkel	 rendelkező	
növényorvos.	 hazánk	 ilyen	
szempontból	 mindig	 is	 a	 vi-
lág	 élvonalában	 járt,	 hiszen	
már	 1956-ban	 megjelent	 az	
első	 növényvédelmi	 törvény,	
mely	 előírta	 a	mezőgazdasá-
gi	 termelő	 üzemek	 számára	
a	 növényvédelemhez	 értő	
szakember	 kötelező	 foglal-
koztatását.	 azóta	 alapvetően	
megváltozott	 a	 hazai	 me-
zőgazdasági	 termelés,	 vele	
együtt	 a	 növényvédelem	 is.	
a	 változásokat	 jól	 tükrözi	 a	
Nemzeti	 Növényvédelmi	
Cselekvési	 Terv	 programja,	
mely	 felhívja	 a	 figyelmet	 az	 előttünk	 álló	
kihívásokra,	 és	 a	 lehetséges	 válaszokra	 is.	
a	mezőgazdasági	 termelés	 szakmai	 támo-
gatása	 mellett	 a	 növényorvosokra	 fontos	
feladat	vár	a	kereskedelem	globalizálódása	
miatti	 mind	 gyakoribb	 karantén	 és	 veszé-
lyes	 károsítók	 felderítésében	 is.	 Minde-
zen	 célokat	 kiválóan	 szolgálja	 a	 Magyar	
Növényvédő	 Mérnöki	 és	 Növényorvosi	

Kamara	és	 a	Nemzeti	Agrá-
rgazdasági	 Kamara	 együtt-
működésében	 üzemeltetett	
növényvédelmi	 előrejelzési	
rendszer,	 mely	 kiterjed	 az	
egész	 országra,	 és	 felöleli	 az	
összes	 fontosabb	 növénykul-
túrát	 és	 károsítót.	a	 rendszer	
működtetésével	 lehetőség	
nyílt	segíteni	a	gazdálkodókat	
az	 okszerű,	 integrált	 növény-
védelmi	módszerek	teljeskörű	
alkalmazásában.

A	 földművelésügyi	 mi-
niszter	 84/2015	 (XII.	 17.	 )	
FM.	 rendelete	 az	 előző	 év	
végén	módosította	a	növény-
védelmi	 tevékenységről	 szó-
ló	 43/2010.	 (	 IV.	 23.)	 FVM.	
rendeletet.	 a	 módosítással	
több	ponton	változott	a	gaz-
dálkodók,	 a	 növényorvosok	

és	a	Magyar	Növényvédő	Mérnöki	és	Nö-
vényorvosi	Kamara	felelőssége	és	jogköre.	
bekerült	a	rendeletbe,	hogy	az	I.	és	II.	forgal-
mi	kategóriájú	növényvédő	szerek	vásárlá-
sára	 jogosító	 növényorvosi	 vény	 nemcsak	
papíralapú	 lehet,	hanem	elektronikus	úton	
is	kiállítható.	ezenkívül	igen	fontos	változás,	
hogy	 a	 növényorvos	 növényorvosi	 vényt	
kizárólag	 olyan	 személy	 részére	 állíthat	 ki,	

akivel	 növényvédelmi	 szolgáltatás	 nyújtá-
sára	 irányuló	 írásbeli	 szerződést	 kötött,	 és	
azt	elektronikus	úton	bejelenti	a	nÉbIh	által	
működtetett	 internetes	 felületen.	a	 rende-
let	tartalmazza	a	szerződés	kötelező	tartal-
mi	elemeit,	valamint	azt,	hogy	a	szerződés	
nem	 lehet	 rövidebb	 egy	 vegetációs	 idő-
szaknál,	 kivéve	 a	 közterületi	 növényvédel-
met.	a	módosított	 rendelet	 előírja,	 hogy	a	
növényvédelmi	szolgáltatás	és	árutermelés	
során	 használt	 növényvédelmi	 gépeket	 3	
évente	 kötelező	 átvizsgálni.	 erre	 a	 feladat-
ra	a	 törvényalkotó	a	növényorvosi	Kamara	
által	üzemeltetett	felülvizsgáló	állomásokat	
jelölte	 ki.	 2016	 november	 26-át	 követően	
3	 évnél	 idősebb,	 nem	 felülvizsgált	 és	 nem	
megfelelő	 növényvédelmi	 eszközzel	 nö-
vényvédelmi	tevékenységet	végezni	tilos!

a	módosított	43/2010.	(Iv.	23.)	FvM	ren-
delet	alapos	tanulmányozását	meleg	szívvel	
ajánlom	minden	gazdálkodónak	és	növény-
orvos	kollégának.	

Dr. Aponyi Lajos
főtitkár
Magyar Növényvédő 
Mérnöki
és Növényorvosi 
Kamara
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info@fruitconsulting.hu

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 figyelembe vesszük a termőtáj ta-
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.

:
„A gyümölcsöző kapcsolat”

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

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

• növényvédelem. 
•  értékesítési tanácsadás

Minden jog fenntartva. A lapban megjelent publikációk, il-
lusztrációk, képek, információs anyagok, grafikák a Kiadó 
írásbeli engedélye nélkül máshol nem használhatók fel. A 
közölt cikkekért a szerzők, a reklámokért pedig a hirdetők 
vállalják a felelősséget.
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A Limagrain tavaly ünnepelte 50 éves „születésnapját”. Ma már 
Európa egyik vezető vetőmag piaci szereplője, amely folyamato-
san bővíti nemzetközi jelenlétét. A Limagrain közel húsz éve van 
jelen Magyarországon, önálló LG márkaképviselettel 15 éve. Fo-
lyamatosan munkálkodunk a különféle termesztési körülmények-
nek és felhasználási igényeknek megfelelő hibridek előállításán, 
a maximális termés és minőség, azaz a nagyobb jövedelem ér-
dekében. 

Az elérhető legmodernebb technológiák alkalmazásával lehe-
tőségünk van arra, hogy az új keresztezésekben megjelenő gene-
tikai előrehaladást, a lehető legrövidebb idő alatt hozzáférhetővé 
tegyük a termelőknek. Hibridjeinket kiterjedt szántóföldi kísérleti 
rendszerünk segítségével a hazai termesztési körülmények között 
több éven keresztül teszteljük. Így megalapozottan mondhatjuk, 
hogy vetőmagjaink nemesítési innovációt, hozzáadott értéket 
hordoznak magukban. 

Szemes kukorica kínálatunkból négy hibridre szeretném fel-
hívni minden termelő figyelmét. 

Az LG 30. 315 (FAO 320) új, nagy termőképességű hibrid, a 
korai éréscsoport elején. Gyors vízleadásával azoknak jelent kitű-
nő megoldást, akik a korai betakarítás előnyeit kihasználva nem 
akarnak lemondani a nagy termésről sem. 

Kezdeti fejlődése gyors, virágzási ideje a legkorábbiak közé 
tartozik, ezért időben vetve jó eséllyel kerüli el a termékenyü-
lés időszakában előforduló szárazságot. A jól ismert és népszerű 
LG 33. 30 hibridünknél modernebb, nagyobb terméspotenciállal, 
gyorsabb vízleadással, viszont hasonlóan jó alkalmazkodó képes-
séggel rendelkezik. 

Az LG 30. 369 (Limanova) 2015-ben a legnagyobb területen 
vetett LG kukorica hibrid volt Magyarországon!

Termőképessége, tenyészideje (FAO 370) és alkalmazkodó 
képessége lehetővé teszi, hogy bármely gazdaságban gerincét 
képezze a kukorica vetésszerkezetnek. 

Stressz-tűrő képességét két aszályos évben, 2012. és 2013., 
kiváló termőképességét 2014-ben bizonyította. A Magyar Kuko-
rica Klub kísérleteiben a két legnépszerűbb korai versenytárs 
hibridnél is többet termett. Korai vetésre alkalmas, nagyon jól 
tolerálja a szemtelítődés időszakában előforduló száraz periódu-
sokat is. 

Kevesebb kockázat, nagyobb 
haszon LG szemes kukorica 
hibridekkel.

Kevesebb kockázat, nagyobb haszon!

www.lgseeds.hu
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Az LG 30. 389 (FAO390) perspektivikus hibrid a korai éréscso-
port végén. 

Nagy termőképességgel rendelkezik, és alkalmazkodó ké-
pessége is jó. Így nem csak intenzív technológia alkalmazása ese-
tén vagy kedvező körülmények között lehet sikeres hibrid. 

A jó körülmények között kiváló eredményeket produkáló 
LG 33. 95 hibridünkhöz képest termőképességben, alkalmazko-
dóképességben és vízleadásban is előrelépést jelent. Ezt megerő-
síti partnerink tapasztalata, akik a 2014. évi kísérleti eredmények-
re alapozva tavaly már üzemi méretekben is kipróbálták. 

LZM 564/29 (FAO490) ígéretes, nagy termőképességű fajtaje-
lölt a középérésű csoport végén. 

Jól viseli a stressz hatásokat, azonban termőképességének 
kihasználása akkor lehetséges, ha biztosítják a fejlődéséhez és a 
termésképzéshez szükséges optimális agronómiai feltételeket. 

A megfelelő hibrid választás során támaszkodjon a Limagrain 
kereskedelmi képviselőinek szakmai tapasztalatára és látogasson 
el weboldalunkra: www. lgseeds. hu

Mórocz Péter
termékfejlesztési vezető



Kevesebb kockázat, nagyobb haszon!

www.lgseeds.hu

 LG 30.369  
Nagy termőképesség

14,66 t/ha (2014. TOP 20 kísérletek )

Kiváló alkalmazkodó képesség

Gyors vízleadás






(Limanova), szemes FAO 370

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LG_kukorica_hirdetes_2015_12.pdf   2015.12.16.   8:40:05



Phostart Zn 
Folyékony starter műtrágya
ÖSSZETÉTEL w/w g/l
Összes Nitrogén (N) 3 % 45,9
   Nitrát-N (N) 1.6 % 24,5
   Ammónium-N (N) 1.4 % 21,4
Foszfor-pentoxid (P2O5) vízoldható 30 % 459
Cink (Zn) vízoldható 7 % 107,1

A Starter trágyázás új dimenzióba helyezve

Elérhetőségeink:
Czikó Dénes
+36303844285
cziko.denes@biolchim.hu
www.biolchim.hu

A Phostart Zn starter műtrágya előnyei:
» Granulált talajfertőtlenítővel egy menetben kijuttatható magas foszfortartalmú 

folyékony starter.
» Alacsony dózisa miatt (10-20 l/ha) gazdaságos.
» A folyékony forma jobb eloszlást és nagyobb hatékonyságot eredményez száraz 

viszonyok között is.
» Kis dózisa miatt nem fogja nagyon vissza a vetés sebességét.
» A granulált starter műtrágyához képest kifejezetten magas, akár háromszoros 

Cink (Zn) tartalom.


