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Javában tartanak a fővetések, már ahol az eső és a talajviszonyok 
engedik.

Azok számára szól ajánlatunk, akik a hírtelen jött tavasz ellenére 
tudatosan vagy más okból április végén vagy májusban is vetni 
szándékoznak vagy kényszerülnek. Most, amikor a 20-24 fokos nap-
pali hőmérsékleteket -5, -6 fokos reggeli fagyok követik, érdemes 
a korábban vetett állományokat is ellenőrizni, és mielőbb szükség 
szerint felülvetni. Azokon a területeken, ahol vízállások várják a 
szikkadást csak a FAO 200 - 300-as kukoricák vagy a nagyobb tűrő-
képességű, késői vetésre is alkalmas, gyors fejlődésű napraforgók 
jönnek számításba.

Az április végi, május eleji vetési időszakban több olyan hibridünket 
is ajánljuk, melyek előnye, hogy a fővetést követően, másodvetésű-
ként is teljes értékű terményt biztosítanak, és megkésett vetéssel 
is biztonságosan beérnek.  A rövid tenyészidejű csoportba tartozó 
hibridjeink közt emellett több kettős hasznosítású is.  A gazda dönti 
el milyen felhasználási céllal termel, mert szemesként és silóként is 
megállják a helyüket. 

FAO 200

Az ISBERI CS kiválóan hasznosítja a tavasz végén gyorsan melege-
dő talajok nedvességét. Szem / szár aránya, kellemes íze alapján az 
egyik legjobb korai, rövid tenyészidejű siló kukorica, mely még má-
jusban is bátran vethető.

FAO 300

A CLARITI CS-t Pest 
és Veszprém, Baranya, 
Somogy, Szabolcs me-
gyékben 8,5 - 11-12 t/ha 
termést ad fő és megké-
sett vetéssel egyaránt. 
Különösen ajánlott ez a 
tűrő- és álló képes, stabil 
hibrid ahol a termeszté-
si körülmények kevésbé 
kedvezőek. 

Az ARKADI CS-t ugyan-
ebben az éréscsoportban 
kalászos előveteménye-
ként is javasoljuk. Kez-
deti fejlődése robbanás-
szerű, aszálytűrése és 
termésszintje figyelemre-
méltó.

A TESSALI CS és a HERKULI CS gyors és intenzív tápanyag hasz-
nosító képessége, jó állóképessége zöld száron érő jellege Pest és 
Bács megye homokos talajain is akár 10 t feletti hozamokat biztosít.

Kötött és víznyomásos 
talajokon „nehezített te-
repen” is bevált a vékony 
csutkájú, egészséges és 
könnyen vágható, ám de 
erős szárú PARDI CS.

Azok, akik talajigénye 
miatt a kukorica késői 
vetését már nem vál-
lalják és a vetésfogójuk 
lehetővé teszi, vessenek 
FUSHIA CL és IMERIA CL 
napraforgót. Mindkét 
hibrid késő tavasszal is 
vethető, végtelenségig 
tűrik a viszontagságokat,  
a nyári forróságot még a 
kevésbé alaposan előké-
szített talajokon is.

Természetesen, ha már magunk is tudjuk, hogy valami külső ok mi-
att a növény számára nem ideálisak a termesztési adottságok, akkor 
különös felelősségünk, hogy ellensúlyozzuk a hiányosságokat. A 
tervezett késői vetéseknél általában nem, de a kényszerűen megké-
sett vetések esetében sok esetben a talaj előkészítés valamely fázisa 
csorbát szenved. Ha a kukorica-, napraforgó magnak a hiányosan 
előkészített talaj egyenetlen vízellátásával, terepviszonyaival, éle-
dező gyomkonkurenciával kell megbirkóznia csírázáskor, akkor a 
rögös, elmunkálatlan talajokon az optimális termőtő szám érdeké-
ben a vetőmagnorma megemelése javasolt. Így pótolhatjuk a fel-
színen csírázó vagy túl mélyre került, ki nem csírázó magokat. A ma 
használt kifinomult genetikájú hibridek optimális körülmények kö-
zött is igénylik a precíz ápolást. Az attól eltérő körülmények között 
pedig kiegészítő kezelésekre is szükség lehet. A hagyományosnál 
későbbi vetések előnye, hogy a május elején általában gyorsabban 
melegedő talaj- és levegő hőmérséklet a csírázást segíti. Jó esély-
lyel számíthatunk a tavaszi csapadék kelesztő hatására is, mely már 
nem egyszer hozzájárult ahhoz, hogy a későbbi vetések- elkerülve a 
tavaszi lehűlés okozta stresszt- magasabb hozamokat eredménye-
zett. Amennyiben a tápanyag utánpótlás, növényvédelem munkái-
nak sorát és mennyiségét egyedi módon határozzuk meg, úgy hoz-
zásegítjük a hibridet a kezdeti hátrány „ledolgozásához” és a benne 
rejlő maximális termés potenciál eléréséhez.

Országszerte bizonyított, hogy a gazda gondossága mellett a körül-
ményekhez igazodó, nem rutinszerű növényápolással a Caussade 
kukorica és napraforgó hibridek számára nincs lehetetlen. 

Molnárné Fehér Gyöngyi 
Caussade fejlesztési felelős

CLARITI CS

HERKULI CS
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20. Születésnapját ünnepelte
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
Az alapításának 20. évfordulóját ünnepelte 2016. ápri-
lis 15.-én az egyetlen magyar tulajdonban álló ökológiai 
gazdálkodást ellenőrző-tanúsító szervezet, a Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft. Magyarország vezető ökológiai 
ellenőrző szervezetének jelenlegi működését  42 munka-
társ, mintegy 140.000 hektár ellenőrzött terület és közel 
3000 partner fémjelzi – hangzott el többek között a szüle-
tésnapi rendezvény lebonyolítására igen alkalmas, impo-
záns helyszínen, Hortobágyon, a Hortobágyi Nonprofit 
Kft. Dísztermében. 

Az eseményen Dr. Roszík Péter, c. egyetemi docens, a 
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. – első és eddig egyet-
len - ügyvezető igazgatója köszöntötte a szép számban 
megjelent vendégeket. Beszédében ismertette többek 
között, hogy a „megszületésük” szinte napra pontosan 20 
éve történt, 1996. április 16.-án, a déli órákra datálódik. 

Az ügyvezető felidézte a kezdeteket, amikor is a Biokul-
túra Egyesület megalapította a Biokontroll Hungária 
Kht.-t, amelynek „keresztapja” lényegében dr. Győrffy 
Sándor volt, hiszen a Biokontroll nevet Neki köszönhetik. 

Dr. Roszík Péter megköszönte a kiváló együttműködést 
minden partnerüknek, akik a kezdetektől fogva mellet-
tük álltak és töretlenül állnak, így a Magyar Biokultúra 
Szövetség Tulajdonosi körének, Vezetőségének, tagságá-
nak, valamint többek között a tudományos műhelyeknek, 
egyetemeknek, a partner szervezeteknek (pl. MTVSz, Ma-
gosz), és a magyar biotermesztőknek. Természetesen a sa-
ját munkatársaikat sem hagyta ki a sorból. Az Ő létszámuk 
1996-tól 2016-ig „1,5”-ről 42 főre nőtt, s akik az Igazgató 
Úr véleménye szerint képzettek, elhivatottak, becsülete-
sek és motíváltak, s a többségük pedig már több, mint 10 
éve a dolgozik a Biokontrollnál.

Ezt követően dr. Lucskai Attila köszöntötte a résztvevőket 
Földművelésügyi Minisztérium képviseletében. Beszé-
dében a biogazdálkodáshoz fűződő kapcsolatának kezde-
teit, a közös munkát is felidézte, és annak a reményének 
adott hangot, hogy a következőkben majd nemcsak az 
évek, de az ökológiai területek nagysága és a partnereik 
száma is nőni fog.

Köszöntő beszédében Czeller Gábor, a Magyar Biokultú-
ra Szövetség elnöke szólt a biogazdálkodás történetéről, 
és felidézte a Biokontroll működésének kezdeti időszakát 
is. Ő is kifejezte a köszönetét valamennyi munkatársnak, 
akik felépítették és működtetik az ellenőrzési és tanúsítási 
rendszert, amelynek köszönhetően a Biokontroll Hungária 
Nonprofit Kft. nemzetközileg is elismert, jó hírű ellenőrző 
szervezet, melynek tanúsítványai hitelesek az egész vilá-
gon.

4 www.agrarmediairoda.hu • 2016. május
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Ifj. Hubai Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) vidékfejlesztésért felelős országos alelnöke beszé-
dében kifejezte örömét, hogy együtt ünnepelhet azok-
kal az emberekkel, akik segítik az ökológiai gazdálkodók 
munkáját. Ismertette többek között, hogy amikor az Ő 
családjuk biogazdálkodásba kezdett, akkor egy érték-
rendet is választottak, amelyhez azóta is tartják magu-
kat. Véleménye szerint az ember és az egész Világ jövője 
szempontjából egyaránt helyes ez az irány. Hazánkban az 
ökológiai gazdálkodás fejlesztése érdekében nagyon sok 
még a tennivaló, például a feldolgozás terén elég nagy a 
lemaradásunk.

Eredeti tanúsítvány (igazolás) nélkül nincs ökológiai termék!

Az Európai Unióban – így hazánkban is – a mezőgazdasági termékeket, a belőlük készült élelmiszereket és takarmányokat 
csak akkor szabad ökológiai (öko, bio, biológiai, organikus) jelöléssel forgalmazni, ha a rájuk vonatkozó közösségi és 
hazai Jogszabályok betartása mellett, az állam hatósági kontrollja alatt működő ellenőrzési rendszerben állították elő, és 
rendelkeznek ezekről igazolással (Magyarországon tanúsítvánnyal).

A bio tanúsítás rendszerének főszereplői azok a gazdasági szervezetek, amelyek termelésüket, forgalmazásukat az ide 
vonatkozó szabályok szerint végzik, hiszen ezzel jelentős kockázatot vállalva, hozamokról lemondva jelentősen változtatniuk 
kell technológiáikon, eljárásaikon, a felhasznált anyagokon a szokványos – környezetet és a 
fogyasztó ember egészségét kevésbé védő – tevékenységhez képest.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. is fontos szereplője a bio tanúsítás rendszerének azzal, 
hogy ellenőrzi és tanúsítja a magyarországi ökológiai élelmiszer-gazdasági szektor szereplőinek 
munkáját. A mi dolgunk garantálni a fogyasztók felé, hogy az értékesebb és ezért drágább élelmiszer 
valóban az előírásokat betartó üzemből kerül ki, másfelől megvédeni a valódi biogazdálkodókat 
a tisztességtelen versenytől, azoktól, akik csupán állítják – intenzíven, kemizáltan, antibiotikumok 
használata mellett termelt, szintetikus adalékokkal teletömött – termékeikről, hogy az “bio”.

A Biokontroll ellenőrének feladata, hogy az egyes tevékenységeknek megfelelően kialakított 
rendszer szerint jegyzőkönyvbe rögzítse a termék előállítás folyamatait, az előírásoktól való 
eltéréseket. A Biokontroll tanúsítójának feladata, hogy megállapítsa e folyamatok előírásoknak való 
megfelelőségét, és – ha minden rendben – akkor kiadja a hologrammal és egyedi azonosítóval 
ellátott tanúsítványt. Eredeti tanúsítvány (igazolás) nélkül nincs ökológiai termék!

Dr. Roszík Péter
ügyvezető

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

(A 20. éves Jubileumi Születésnapi Ünnepségről készített 
videó-összeállításunk megtekinthető a Hírportálunkon: 

www.agrarmediairoda.hu)  
(a szerk.)

Ifj. Hubai Imre ismertette, a szülei növényorvosként egé-
szen pontosan tudták, hogy azok a peszticidek, amiket 
a termesztésben használt korábban a modern nagyüze-
mi technika, milyen káros hatásokkal lehetnek mind a 
környezetre, mind pedig az emberre, és azért döntöttek 
a biogazdálkodás mellett. Ezzel szerették volna egyrészt 
elkerülni ezt a környezetterhelő, és az emberi szervezetet 
terhelő mezőgazdasági gyakorlatot, másrészt pedig a hi-
telesség, a megbízhatóság, és az a fajta életszemlélet, ami 
az organikus gazdálkodásból visszaköszön, az ennek ered-
ményeképpen tudott nagyobb teret kapni. 

A biogazdaságnak minden évben komoly ellenőrzési és 
tanúsítási procedúrán kell átesnie. Ez természetesen anya-
gi terhet is jelent amikor az ellenőrzési és tanúsítási díjat 
befizetik, de úgy érzik, hogy az a fajta hitelesség, ami a 
Biokontroll által tanúsított biogazdálkodókra és az általuk 
megtermelt terményekre vonatkozik, az megér annyit, 
hogy ezt a minőség-tanúsítási rendszert éltessék, és en-
nek a szabályait betartva gazdálkodjanak. 

Nádasi Zoltán 
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A bio/öko-logikus talajmegújítás 
szükségessége és lehetőségei
A talaj egy olyan dolog a világunkban, 
amit meghatároz a termékenység, azaz 
maga az ÉLET. A termékenység nélkül 
a talaj nem értelmezhető, ezért is ne-
vezzük szép magyar szóval „termő”ta-
lajnak. A korábban figyelembe vett ter-
mészetes, önállóan és önműködően, a 
talaj lényegi elemeként megnyilvánuló 
termékenységet azonban napjainkban 
már a részben vagy egészben befolyá-
solt, úgynevezett „kultúr-termékeny-
ség” váltja fel. Ennek során a talaj önálló 
növénytápláló funkcióját tudatosan 
vagy önkéntelenül kívülről irányítjuk, 
ezzel mintegy teljesen figyelmen kívül 
is hagyva annak potenciális lehetősé-
geit, életerejét és a megújuló képessé-
geit is. 
De vajon meddig mehetünk el ebben 
a folyamatban? Sürgető és halasztha-
tatlan lenne a természetes úthoz való 
visszatalálás, még mielőtt a talajnak 
hitt közegeink tényleg csak a támasztó-
közeg funkciót fogják ellátni. 

A talajmegújítás igénye

Az elmúlt évben, 2015-ben ünnepeltük 
a talajok nemzetközi évét. Az idei év a 
talajokat és az állati/emberi táplálást is 
leginkább segítő hüvelyes növényeké. 
(lásd Agrárhirnök 2016. februári szám ). 
Ez a talajra való odafigyelés nem vélet-
len! Erősen jelzi azt a tényt, hogy világ-
szerte érezzük a további gondolkodás, 
szemlélet tarthatatlanságát. A talajra 
való odafigyelés, a talajok természe-
tes „szolgáltatásainak” a segítése, vagy 
visszaállítása, a talaj feltételes megújító 
képességénél a feltételek biztosítása 
egyúttal a talajon „élő lényeket” is tá-
mogatja, beleértve magát az emberi 
ÉLETet is. Egyre inkább nyilvánvaló ez 
manapság.

Az uniós támogatási rendszerben és így 
a hazai gyakorlatban is a „zöldítés” és 
számos talajvédő kezdeményezés (AKG, 
ÖKO pályázatok) kaptak helyet. De ho-
gyan hat mindez a gazdák gondolkodá-
sára, tevékenységére? Félő, hogy sokan 
még most is csak a kötelező előírásokat 
tartják be a támogatások, vagy a bün-
tetések elkerülése érdekében. Mi lehet 
ennek az oka? Az egyik leginkább rom-
boló a „bio/öko”-logikus gondolkodás 
figyelmetlenül hagyása. Elfelejtjük, hogy 

mi magunk emberek nagyon is részei 
vagyunk a földi, természetes ökosziszté-
máknak. Amit tehát „a talajjal művelünk, 
azt valóban önmagunkkal tesszük” (idé-
zet a talajvédelem 10-parancsolatából, 
Stefanovits Páltól). „Művelni” azaz óvó, 
vigyázó módon kezelni és ezzel együtt 
értékében javítani, nemesíteni kellene 
tehát a talajt. A termékenység maximális 
kiaknázásánál a „műveltségünket”, tu-
dásunkat ökosan felhasználni annak ér-
dekében, hogy mi emberek tényleg ne 
legyünk („non target”) azaz nem célzott 
szervezetek az ölő, pusztító („biocid”) 
anyagok egyre nagyobb méretű fel-
használásánál. Ismerni, tudni kellene a 
hatásokat és a biztonságos felhasználás 
előnyeit és korlátait is.

Az intenzív kertészetek többsége pél-
dául a teljesen mesterséges termesz-
tés irányába halad és mindeközben 
az élő talaj bizonyítottan a lehető leg-
károsabb tényező, amit minél inkább 
kizárni kell, hogy NE legyen gond vele. 
Mesterséges körülmények között, csak 
támasztóközegeket használnak, azaz 
például kőzetgyapotot, kókuszrostot, 
amit műtrágyákkal, növényvédő-sze-
rekkel kezelnek, hogy kizárják a talaj-
lakó mikroorganizmusok, vagy az úgy-
nevezett „talajeredetű kórokozók” min-
den „zavaró, befolyásoló” hatását. Amit 
azonban meg lehet vagy szükségszerű 
megtenni pl. egy dísznövény-előállí-
tásánál annak a korlátait is ismerve ki-
zárni kellene az élelmiszereink techno-
lógiájának a kialakításánál. Ott ugyanis 
a „termő”talaj olyan többletet eredmé-
nyez a teljes-értékű összetételével, mi-
nőségi élelmi tulajdonságaival, aminek 
a fontosságát már csak akkor értékeljük 
amikor „egész”ségünk félbe törik és ko-
rántsem teljes. Ezeket a hibákat aztán 
az ún. „funkcionális” élelmiszerekkel 
igyekszünk pótolni a hiányzó egy-egy 
elem vagy szerves-anyag tartalom visz-
szaadásával, az egységre törekedve 
több kevesebb sikerrel, ahelyett hogy 
teljes-értékű talajt művelnénk. 
A magyar szántóföldi gazdálkodók sem 
képesek többnyire elhagyni azokat a 
módszereket, anyagokat, amelyeket az 
intenzív mennyiségi törekvések, a bi-
zonytalansági félelmek, vagy a tömeg-
termelés hasznából élő cégek állítólagos 
„biztos” ajánlásai, időnkénti szponzorá-
lása is jelent. A mikrobiológiai eredetű 

talajoltó-termékek, az úgynevezett „bak-
tériumtrágyák”, biostimulátorok, talaj-, 
vagy növény-kondícionálók megjelené-
se, terjedése azonban örvendetes mó-
don egyre több gazdálkodót gondol-
kodtat el azon, hogy nem csak kémiai, 
hanem biológiai megoldások is léteznek 
a termékenység fokozására, a (növényi 
és saját) tápanyag-ellátásunk javítására. 
Megfigyelhető ugyanakkor, hogy mi-
közben hazánkban egyre több cég 
foglalkozik talajbaktérium termékek fej-
lesztésével, előállításával, forgalmazásá-
val, addig az ebből leginkább profitálni 
képes, vagy a biológiai előnyöket mind-
annyiunk érdekében kiaknázni képes 
bio-gazdaságok száma nem növekszik 
az elvárt szinten, vagy még csökkent is.

A talajmegújítás lehetőségei

A növények tápanyagellátásában igen 
nagy szerepet játszó mikroorganizmusok 
valójában a talajban levő növényi hul-
ladékokból, részben, vagy teljesebben 
bontott, átalakult szerves anyagokból 
táplálkoznak, azok biztosítják túlélésü-
ket. Ebből következik, hogy a növényi 
maradványok talajokba történő be- vagy 
vissza-forgatásával, a talajban képesek 
életben maradni, szaporodni és így ál-
dásos, elvárt tevékenységüket kifejteni, 
működni. A természetes, egészséges ta-
lajokban rendszerint egyensúly alakul ki 
a talajban található mikroorganizmusok 
és a növények között, egymást ellátják 
tápanyagokkal és védelemmel is. Erre az 
egyensúlyra további szerveződési szin-
tek épülnek, mint pl. a földigiliszták és az 
általuk kialakított speciális „drilloszféra”. 
A talaj-táplálékháló ezen elemei pozitív 
szinergista hatásként tovább támogatják 
a tényleges „termő”talajig történő minő-
ségi átalakulásokat, változásokat (1. fotó). 

A helytelen agrotechnika ugyanakkor, 
beleértve ebbe az egyik leginkább be-
folyást gyakorló intenzív műtrágyázást 
is, hosszú időre képes megbontani ezt 
az egyensúlyt és elvezet a „termő”tala-
jok mesterséges, irányítás-igényes kö-
zegekké való átalakulásához.
Hazánkban is igen sok ilyen területtel 
találkozhatunk. A mesterséges táplá-
lást, külső, állandó odafigyelést igénylő 
és önálló termékenységgel már nem 
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rendelkező talajokon a növénytáplá-
lásnak egyre nagyobb költségei jelent-
keznek. Ezért is lenne egyre fontosabb 
az, hogy a talajok ismét élettel teljenek 
meg. 

A talajok vitalizálásának, ismét
 „termő”-talajjá tételének három 

nagy lépése:

1. Legfontosabb dolog a talajokból már-
már a működő-képtelenség határáig 
lecsökkent (elhasznált) szerves anyagok 
visszapótlása. Ennek számos módja le-
het a megszokott almos szerves-trágyák 
mellett fontos a zöldtrágyák és a kom-
posztok használata, de egyszerűen a 
növényi melléktermékek bedolgozására 
is nagy szükség van, hiszen ezek a tala-
jokban a humuszképződés, azaz a 
stabilizált, szerkezetet és folyama-
tos tápanyagot is biztosító anya-
goknak a kiindulási, alap-anyagai.

2. Második lépés a talajkímélő ag-
rotechnika megvalósítása, amely-
lyel a legminimálisabb forgatásra 
és a laza talajszerkezetre alapozva 
mind a növényi gyökereknek, mind 
a talajban élő lényeknek is kedve-
ző életkörülményeket biztosítunk. 
Ennek a technológiának lényeges 
eleme a talajban tárolt vagy tárol-
ható víznek, mint szintén lényeges 
„lét-elemnek” a megóvása a talaj-
felszín lezárásával, vagy fedettségé-
nek a biztosításával. Ez azért fontos, 
hogy lehetőséget adjunk a talajélet 
egyensúlyának a megteremtésére, 
ezáltal a földalatti és a földfeletti 
ökoszisztémák stabilitásának a ki-

alakulására, az egymás 
közötti működőképes 
kapcsolatok létrejöttére 
és állandósulására; bizto-
sítsuk a levegőt és meg-
őrizzük a vizet.

3. A harmadikban ha-
zánk élen jár. Ez nem 
más, mint a különböző 
élőlényeket is tartalma-
zó „készítmények”, mint 
amilyenek a termésnö-
velő kategóriába tartozó 
mikrobiológiai talajoltó 
anyagok, baktériumtrá-
gyák, talaj- és növény-vi-
talizáló termékek. 

Megjegyzendő, hogy bizonyos esetek-
ben a mesterségesen kívülről bevitt 
mikrobiális oltóanyagok, ha az nem 
párosul megfelelő talajminőséggel, ta-
lajállapottal rövid, de még inkább hosz-
szabb távon akár hátrányosak is lehet-
nek a talajmegújító szempontjainkat 
figyelembe véve. Az oltóanyagokban 
található mikroszervezetek mindegyi-
kének van, lehet olyan speciális igé-
nye, amit figyelembe kell(ene) venni 
azok alkalmazásánál. Ezt befolyásolja 
az eredeti talajállapot, beleértve az 
ott megtalálható őshonos (abundáns) 
szervezetek mennyiségét és minőségi, 
működőképességi tulajdonságait is. 
A SZIE Talajtan és Vízgazdálkodás Tan-
székén az Európai Unió BIOFEKTOR 

1. fotó: A jó szerkezetű szerves anyagokban gazdag és ökológia-
ilag művelt talajban a földi-giliszták is helyet kapnak és kedvező 
hatásukat a talajmegújításban közvetlenül és közvetett úton is 
kifejtik. Erősítik a talaj szerkezetét, az aggregátum-stabilitást, 
feltárják a szerves anyagokat és felvehetővé teszik a mikroszkó-
pikus baktériumok és gombák számára. Ezek pedig a növénye-
ket felvehető tápanyagokhoz juttatják. 

(www.biofector.info) projektje alap-
ján végzünk szakszerű monitoring 
vizsgálatokat az élő és élettelen (a 
talaj-élet-hálót támogató) bioeffektív 
termékek, biostimulánsok alkalmazásá-
hoz. A projekt a fenntartható, ökológiai 
gazdálkodás hazai, nemzetközi szintű 
előmozdítását tűzte ki legfontosabb 
céljának. Ezt a szakértelműnket szolgál-
tatás szinten is ajánljuk a gazdálkodók 
felé.

Magyarországon minden feltétel adott 
komoly biogazdaságok létrehozására, 
a 2020 után várható átalakulások az 
agrárium finanszírozásában és szerke-
zetében pedig alternatívák keresésére 
ösztönzik majd a gazdákat. A bioter-
mékek stabil európai keresleti piaca 
nagyszerű lehetőséget teremt idehaza 
is. Bízunk benne, hogy a talajmegújító 
lehetőségek használatával egyre köze-
lebb kerülünk ahhoz, hogy egészséges 
talajon, vegyszermentes gazdálkodás-
sal, a magas hozzáadott értékű termé-
kek piaca nőjön idehaza is. 

Biró Borbála, prof. Dr.
talajbiológus, az MTA doktora, 

egyetemi tanár
biro.borbala@gmail.com

Székely Gyöngyvér
biogazdálkodási szakértő

gyongyver@agrotipp2000.hu

• egészséges talaj,
• több termés,
• egészségesebb élelmiszerek,
• fenntarthatóság.

Bio-Nat Kft.
Székhely/Telephely: 2431 Perkáta, Kisbács u. 20.

Tel./Fax: 06 25/452-993  •  www.mikro-vital.hu
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Ryefood rozs szilázs – a logikus döntés
A jó minőségű tömegtakarmány

A Ryefood rozs fajtánkat egyre nagyobb 
mértékben termesztik zöldtakarmány-
nak (rozs szilázs), amelynek nagy előnye, 
hogy korán ad jó minőségű tömegtakar-
mányt - ezzel biztosítva a tömegtakar-
mány szükséglet egy részét. A tápanyag 
– és vízigénye kicsi  - a téli csapadékkal 
és kevés műtrágyával kielégíthető. A 
területet a  zöldrozs betakarítása - álta-
lában április 20-a után - még tavaszi fő-
vetésű növényekkel (szemes és/vagy si-
lókukorica, szója, borsó, napraforgó stb.) 
hasznosítani lehet. A kiváló minőségű és 
emellett optimális (nagy) hozamú rozs 
szilázs előállításának alapvető feltételei:  
jó fajtaválasztás (Ryefood fajta jelenleg 
a legjobb!), korai vetés, őszi (N 70%-a) és 
kora tavaszi (N 30%-a) N-trágyázás, vala-
mint a korai (kalászolás előtti) precíz be-
takarítás (kaszálás) és a jó-minőségű er-
jedést gyorsító adalék (Silage P)  haszná-
lata. Várható a zöldtakarmányként (szi-
lázs) történő termesztés és hasznosítás 
növekedése, mert ezzel a tejelő tehené-
szetek magas fehérjetartalmú (18-21%) 
és kiválóan (75-80%-ban) emészthető 
rostot tartalmazó tömegtakarmányt 
tudnak előállítani. A minőség (takarmá-
nyérték) szempontjából a legnagyobb 
odafigyelést a zöldrozs korai betakarítá-
sa (kaszálása) jelenti. A rozsnak különös 
nagy jelentősége van hazai tejelő tehe-
nészetek takarmányozási stratégiájában. 
Gyengébb termőhelyi adottságú terüle-
teken is kiváló minőséget és jó hozamot 
biztosít a Ryefood rozsfajta, amely kima-
gasló minőséggel hálálja meg a szaksze-
rű technológiai fegyelmet. A fonnyasztás 
során sokszor nehéz a döntés, hiszen a 
18% körüli szárazanyag-tartalmú leka-
szált rozs még szársértés és szőnyeg-
rendre terítés esetén is nehezen adja le 
nedvességtartalmát.

A Ryefood zöldrozs szilázs a hazai ha-
gyományos tömegtakarmányok kiváló 
kiegészítője az alábbiak miatt:

- optimális időben betakarítva kimagas-
ló a táplálóanyag-tartalma, amely kiváló 
emészthetőséggel párosul,

- gyenge termőhelyen, szélsőséges idő-
járási viszonyok között is megfelelő ho-
zamot biztosít,

- a legkorábban betakarítható erjesztett 
szálas takarmány, így pótolhatja a hiány-
zó tömegtakarmányokat,

- termelési költsége kedvezőbb a hason-
ló időpontban betakarítható zöldtakar-
mányoknál,

- kis víz – és tápanyagigénye miatt kíméli 
a talajt tápanyag- és víztartalmát,

- az április közepe táján történő kaszálá-
sát követően a terület még hasznosítha-
tó szemes-, vagy silókukoricával és más 
tavaszi vetésű növényekkel.

A sikerhez 3 fő tényező kell: 

1.: A legjobb biológiai alapok  - Ryefood 
fajta és annak fémzárolt vetőmagjának 
-  használata. 

2.: A termesztés technológia betartása.

3.: Kiváló minőségű rozs szilázs elérésé-
hez nélkülözhetetlen az erjedést segítő 
adalék (Silage P) használata. Nagyon fon-
tos a 24-48 óra fonnyasztás utáni 30% 
szárazanyag-tartalom elérése.  Ilyen kö-

rülmények között egyedüli biztonságos 
megoldás a rendkívül gyors erjedést biz-
tosító adalék alkalmazása jelent. 

A rozs szilázs minőségét és mennyisé-
gét alapvetően meghatározó ténye-
zők az alábbiakban foglalhatók össze:

• Optimális időben történő vetés. Ma-
gyarországon szeptember közepe és 
vége között, 180-200 kg/ha vetőmag 
mennyiséggel, 3-5 cm mélyre történő 
vetés az optimális.

• Az őszi és tavaszi N műtrágya kijutta-
tása a kívánatos nyersfehérje-tartalom 
és a megfelelő hozam elérése érdeké-
ben egyaránt fontos.  A talaj N-ellátott-
ságától függően 80-120 kg/ha N-ha-
tóanyag kijuttatása szükséges. Az őszi 
adagot – az újabb eredmények alapján 
a N 70%-át - a vetés előtti magágy készí-
téskor célszerű kijuttatni, a másik részét 
(30%) legkésőbb a várható kaszálást 
megelőző 1 hónappal.

• A kaszálás időpontjának precíz mag-
határozása: Alapvető feltétel, hogy még 
hasban legyen a kalász. Célunk kima-
gasló emészthetőség elérése, valamint a 
magas táplálóanyag-tartalom biztosítá-
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sa. Ha 20% körüli nyersfehérje tartalmat 
szeretnénk elérni, akkor célszerű meg-
vizsgálni a kalászkezdemény hosszát, 
amelynek optimuma  6-10 cm. Ekkor 
biztonsággal elérhetjük a kívánt magas 
nyersfehérje - és, energia tartalmat, a 
kiváló rostösszetételt és emészthető-
séget. Ilyenkor a zöld növény magas-
sága 80-100 cm, szárazanyag-tartalma 
18% körüli és a kalászkezdemény 50-60 
cm-es magasságnál tapintható ki. Ha 
várunk a kaszálással néhány napot, ak-
kor csökkennek a takarmányérték - bár 
ekkor még mindig hasban van a kalász, 
de már 15-20 cm hosszúságú. A fontos 
nyersfehérje tartalom ebben a későb-
bi fenofázisban már „csak” 14-16%. Ez a 
„kis” eltérés egy telep életében 100 te-
henenként évi 1 millió Ft-ot jelent (a fe-
hérjeszükséglet pl. szójával való pótlása 
miatt), amely az alacsony tejárak mellett 
különösen érzékenyen hat.

• Fonnyasztás és szecskázás. A kaszá-
lás utáni fonnyasztással, rendkezeléssel 
az lenne a cél, hogy 30% körüli szára-
zanyagtartalmat érjünk el, és a tápláló-
anyag-veszteség csökkentése érdekében 
lehetőleg 48 órán belül szecskázzuk a 
növényt. Veszélyt jelent, ha a  túlságosan 
magas víztartalmú (25-30% alatti száraza-
nyag-tartalom alatt) növények ecetesen 
erjednek és rothadásnak indulnak - külö-
nösen, ha magas a fehérjetartalmuk. Ta-
pasztalatok szerint akkor nagyon veszé-
lyes a magasabb nedvességtartalom, ha 
ezt külső harmat, vagy eső okozza. Ezért 
fontos, hogy minden műveletet csak a 
növény külső nedvességének teljes szára-
dását követően végezzünk el a következő 
szempontok szerint:

- a kaszálást ne kezdjük a harmat felszá-
radása előtt, hiszen a lábon álló növény 
sokkal hamarabb megszárad.

-  a rend szétterítése a kaszálást követő 
fél-egy óra múlva történjen, amikor már 
száraz tarlóra teríthetünk.

- a betakarítás (szecskázás) előtti rend-
kezelés is a külső harmat, nedvesség 
felszáradását követően történjen, és 
ezután egy-két óra múlva következzen 
a szecskázás. A külső nedvességtől (har-
mat, esővíz) való mentességet (meg-
száradást) elérve, jó-minőségű erjedést 
gyorsító adalék (Silage P) használatával 
problémamentes erjedést érhetünk el, 
még magasabb vegetációs (növényi) 
víztartalom esetében is.

• A káros hamutartalom csökkentése: 
Egy takarmányban az emelkedett nyer-
shamu tartalom legfőbb oka a földszeny-
nyeződés. A magas földszennyezéssel 
együtt jár a megnövekedett klosztri-
dia-szennyezés is, mely kritikussá te-
szi az erjedést - magas vajsavtartalmat 
eredményezve, a nyersfehérje tartalom 

csökkenése mel-
lett. Mind a kloszt-
ridia, mind a vajsav 
károsítja a tehenek 
emésztőrendsze-
rét és a sajtgyár-
tást is gátolja. Ma 
hazánkban átla-
gosan 100 g/kg 
szárazanyag a rozs 
szilázsok nyersha-
mu-tartalma. A 
rendkezelő helyes 
beállításával - mé-
rések szerint - 50g/
kg szárazanyag alá 
csökkenthető a 
nyershamu tarta-
lom. 

Az elmúlt három évben a vizsgálatban 
szereplő több mint 300 rozs szilázs min-
tából minden évben a Ryefood fajta lett 
az ország legjobbja az ÁT Kft.  „Országos 
tömegtakarmány minőségi verseny” el-
bírálása alapján.

Takarmányozási szempontból különös 
jelentősége van a rozs szilázs kedvező 
NDF (semleges közegben oldható rost-
frakció) tartalmának és kiváló emészt-
hetőségének. Az elmúlt években sze-
rencsére az volt tapasztalható, hogy ha 
a partner gazdaság szakembere a fent 
leírtakat alkalmazva termesztette a zöld-
rozst és készítette el a szilázst, akkor a 
zöld-hozam 20-25 t/ha körül alakult – 
amely egy jó kompromisszum az opti-
mális termés mennyiség és a maximális 
minőség (takarmányérték) elérése érde-
kében. Sajnos viszont még néhány term-
esztő úgy gondolja, hogy a rozs vetésé-
nél probléma nélkül csúszhat pár hetet, 
a tél során a hó alatt a növény korrigálja 
a hibát. Nos a rozs nem ilyen növény, hi-
szen kizárólag ősszel, a fagyok beálltáig 
képes a bokrosodásra! 

Megállapítható, hogy a kiváló minőségű 
és emellett optimális (nagy) hozamú rozs 
szilázs előállításának alapvető feltételei:  
jó fajtaválasztás (Ryefood), korai vetés, 
őszi és kora tavaszi N-trágyázás, valamint 
a korai (kalászolás előtti) precíz betakarí-
tás (kaszálás és szecskázás) és a jó-minő-
ségű erjedést gyorsító adalék (Silage P)  
használata.

Dr. Kruppa József 
nemesítő, ügyvezető 

Kruppa-Mag Kft.

Iván Ferenc 
takarmányozási szakmérnök 

szaktanácsadó

Minőségi
mutatók

Országos átlag
Legjobb nagyüzemi 
eredmény (Ryefood)

2014 2015 2013 2014 2015

Nyersfehérje (g/kg szárazanyag) 132 133 184 192 191

NDFd (rostemészthetőség %) 65 63 72 77 73

OMd (szervesanyag emészthetőség %)     71 69 78 81 78

1.  táblázat. Rozs szilázs takarmányértéke*

• A takarmányérték vizsgálatokat az ÁT Kft. Gödöllő végezte
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Folytatódik a készletek növekedése 
2016/17-ben
Megjelentek az első becslések a 2016/17-es 
szezonra vonatkozóan és korábbi várakozá-
sunknak megfelelően valamint a jelenlegi 
kilátások alapján változatlanul többlettel 
számolhatunk a terménypiacokon.
A világpiacot leginkább befolyásoló becslés 
az Egyesült Államok mezőgazdasági minisz-
tériumának (USDA) előrejelzése. Ezek alapja 
az egyes országokból begyűjtött informáci-
ók összesítése és a belső adatok elemzése. 
Az USA vetésterületének, várható hozamai-
nak és kereskedelmének előrejelzése önma-
gában is meghatározza a fő piaci jegyzése-
ket, de ha ezek kiegészülnek a világ egyéb 
régióira vonatkozó adatokkal, az már a glo-
bális szereplők véleményét is befolyásolja.
Jellemzően a belső adatok első értékelése 
okoz hirtelen ár-elmozdulásokat, a világ 
egyéb térségeire vonatkozó becslések már 
kevésbé szoktak váratlan vagy meglepe-
tésszerű információval szolgálni.
A legutóbbi, májusi becslés különös jelen-
tőségét az adta, hogy ez volt az első, ahol 
a következő, 2016/17-es szezonra vonatko-
zóan jelent meg előrejelzés. A búza összes 
termésének minimális, 1 % alatti csökke-
nését várja az elemzés, így a 727 M tonnás 
globális termelés változatlanul meghaladja 
a 712,5 M tonnás felhasználást.
Az egyes régiókat tekintve jelentős változást 
jeleznek az EU28 országaiban, ez a már na-
gyobb részt ismert és várt csökkenés a 2015-
ben betakarított rekord mennyiséghez ké-
pest kb. 3 %-os visszaesést jelent. A becsült 
156,5 M tonnás össz-termés még így a 2.-3. 
legnagyobb volumen az EU28-ak történel-
mében. A belső felhasználást is mintegy 2 
M tonnával kisebbre várja az előrejelzés, így 
lehetővé válik, hogy a szezon elejei és végi 
készletek nagyjából várhatóan megegyez-
nek még akkor is, ha az export mennyiségét 
ismételten 35 M tonnára teszi, a jelenlegi sze-
zonra várt 32,5 M tonnát követően.

A déli félteke fő exportőrei közül     is emel-
kedő termést várnak. A 2015/16-os vissza-
esést (-20%) követően nem váratlan a nagy 
ugrás, ez elsősorban arra ad lehetőséget, 
hogy az export volumene változatlan ma-
radjon. Argentínában a megelőző év folya-
mán jelentős készlet halmozódott fel, ami 
a 2015/16-os szezonra jelzett 8,5 M tonnás 
export következtében visszaállt a korábbi 
szintre és a most várt 14,5 M tonnás termés 
tenné lehetővé a kivitel ilyen nagyságrendű 
ismétlődését.
Ausztrália is kiemelt fontosságú szereplője 
a világpiacnak, hiszen termelésének 65-70 
%-át exportálja, így minden apró „rezdülés-
re” fokozottan figyel a piac. A mostani kilá-
tások alapján nem várható komoly prob-
léma, a 25 M tonna körüli terméséből a 17 
M tonna export az előző évek tendenciáját 
folytatja. Hasonló a helyzet Kanadában is, 
a várható termés elmúlt évekhez hasonló 
nagysága (28,5 M tonna) az exportálható 
volument is közel azonos szinten lehetővé 
teszi és jelenleg 20 M tonna körüli kivitellel 
számolnak.
Számunkra meghatározó Oroszország és 
Ukrajna termésének és export lehetősége-
inek alakulása. Az orosz és az ukrán terme-
lés szintje várhatón nem esik vissza és így a 

mostani szezonhoz hasonló nagyságú ex-
port várható, még akkor is, ha Ukrajna ese-
tében ma még csökkenést jelez az USDA. 
Az egyéb források optimistábbak és ez azt 
is jelentheti, hogy a következő szezonban 
emelkedni fog a kivitel nagysága. (Az USDA 
adatai alapján összeállított diagrammon a 
term. = termelés, belső f. = belső felhaszná-
lás illetve az exp.=export)
A kukorica előrejelzését valamivel na-
gyobb várakozás előzte meg, hiszen itt a 
tavaszi vetésterületek alapján most készült 
el az első olyan becslés, ami már tényszá-
mokon alapul. 
A világ összes termését ismételten 1 
milliárd tonna fölé várják és ez az elmúlt 
évekhez képest tovább erősíti a kukorica 
jelentőségét a világ gabona-termelésében. 
Az elmúlt évtized mennyiségi alakulásán 
is látszik, hogy jelentősége folyamatosan 
nőés mivel a termelés időnként elmarad a 
felhasználástól, kevésbé jellemző a készle-
tek felhalmozásavagy másik oldalról nézve, 
minden megtermelt kukorica gyakorlatilag 
azonnal felhasználásra is kerül. Ez alól Kína 
a nagyon jelentős kivétel, hiszen ott az el-
múlt néhány év alatt akkora készlet került 
betárolásra, hogy jelenleg a világ készleté-
nek fele Kínában található. A piaci folyama-
tokra gyakorolt hatása miatt fontos, hogy 
a termelés és a felhasználás egyenlegben 
van és a legkisebb anomália is, ami a termés 
nagyságát veszélyezteti, gyors és heves re-
akciót válthat ki. Ebben az esetben a hirte-
len áremelkedés sem zárható ki, még akkor 
sem, ha egyébként a kukorica jelenleg sok 
helyen drágább, mint a búza. 

Az európai adatokat nézve továbbra is im-
portra szorul a régió és ennek hagyományos 
szállítója immár Ukrajna, ahonnan az éves kb. 
8-13 M tonnás igényből 6-9 M tonna érkezett. 
Emellett a belső forgalom is igen jelentős, en-
nek egyik legnagyobb szereplői mi vagyunk.
A hazai előre-jelzéseknél illetve az előzetes 
várakozásokhoz képes a legjelentősebb ta-
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vaszi információ a kukorica vetésterületé-
nek alakulása volt. Egyes régiókban a várha-
tó területek akár 20 - 25 %-os visszaesésével 
is számoltunk, de összességében a kukorica 
hazai terület továbbra is meghaladja az 1 
M hektárt és várhatóan a tavalyihoz képest 
csak mintegy 5 – 7 %-kal lesz alacsonyabb. 
A korábbi évek átlagához képest azonban 
jelentősebb az eltérés és az egyes megyéink 
várható területének alakulását nézve feltű-
nő, hogy a korábban klasszikusan kukori-
ca termő övezetként tekintett Somogy és 
Tolna megye vetésterülete csökkent jelen-
tősen. Másutt is bekövetkezett csökkenés, 
de jelentőségében ezekhez még a Békés 
megyei visszaesés fogható. Itt az idei terü-
leti csökkenés mintegy 17 ezer hektár és 
ezzel ismételten 100 ezer hektár alá esett a 
megyei terület. Érdekes még, hogy ott, ahol 
a legnagyobb felhasználói igény van köz-

vetlen közelben, vagyis Fejér megyében is 
csökkenés várható az előzetes felmérések 
alapján és az elmúlt 5 év legkisebb vetéste-
rületét várjuk.
A területi csökkenés még látványosabb, ha 
a megelőző 5 év átlagához viszonyítjuk az 
idei terveket, a NAK által közölt adatok alap-
ján tüntettük fel az alábbi ábrán a százalé-
kos eltérést a megelőző 5 évhez viszonyítva.

A napraforgó és a szója terület is most vált 
ismertté, az előbbi esetében nem követke-
zett be lényeges változás, a 2015. évi 627 
ezer hektárról 633 ezer hektárra nőtt az ösz-
szes terület és az egyes megyék közötti válto-
zások gyakorlatilag kiegyenlítették egymást.
A szójánál már más a kép, a tavalyi rekord, a 
77 ezer hektár terület nem ismétlődött meg, 
idén 66 ezer hektár a tervezett terület. Álta-
lános a csökkenés, ahol növekedett a terület 

- Somogy, Fejér és Heves megyékben - ott is 
csak 5 % körül volt ez és mindösszesen 175-
180 hektárt jelent. A visszaesés okaként a 
nem megfelelő körülményeket lehet megje-
lölni, hiszen a legjelentősebb csökkenés ott 
tapasztalható, ahol eleve kicsi volt a terület 
és a szójának nem kedvező körülmények a 
jellemzőek.
Összességében elmondható, hogy mind vi-
lág, mind hazai viszonylatban igazolódtak 
a kiegyenlített szezont előrevetítő tényezők 
és ez a következő hónapokra is nyugodt, 
lassú üzletmenetet jelez előre. S bár még a 
betakarításig sok idő van hátra, az már most 
valószínűsíthető, hogy nem várható olyan 
fundamentális ok, ami jelentős fordulatot - 
emelkedést - hozhatna az árakban.

A gabonapiaci árakról a legfrissebb híreket keressék 
a Hírportálunkon található videóinterjúinkban: 

www.agrarmediairoda.hu
(a szerk.)

Bidló Gábor
Budagabona Kft.

Nagy sikerű repce- és kalászos bemutatót rendeztek 
a NÉBIH Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomásán
Rangos, több száz érdeklődőt (termelőket, 
mezőgazdasági szakembereket és agrár-cé-
gek képviselőit) vonzó eseményre kerül sor 
a NÉBIH Gyulatanyai Fajtakísérleti Állo-
másán 2016. május 12.-én. Az Országos 
Kalászos és Őszi Káposztarepce Fajta- és 
Technológiai Bemutató címet viselő ese-
mény fő védnöke Jakab István, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke 
volt. A rendezvényt Prof. Dr. Jávor András, 
a Debreceni Egyetem általános rektor-he-
lyettese nyitotta meg. 

A program első részében neves, országos 
hírű szakemberek tartottak szakmai előadá-
sokat. A szántóföldi növénytermesztés ak-
tualitásait Vancsura József, a Gabonater-
mesztők Országos Szövetségének (GOSZ) 
elnöke ismertette. Előadást tartott többek 
között Lukács József, a NÉBIH Tenyésztési 
és Növénytermesztési elnökhelyettese, 
a Növénytermesztési és Kertészeti Igaz-
gatóság igazgatója, és Jordán László, a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal növény-, talaj- és erdővédelmi elnök-
helyettese, növény-, talaj- és agrár-kör-
nyezetvédelmi igazgató is. A résztvevők 
információkat kaphatnak többek között a 
rovarölőszeres csávázás felfüggesztésének 
következményeiről, az őszi káposztarepce 

fajtahasználatáról, a kalászos gabonában 
fellépő gombabetegségekről, a repce és a 
búza növényvédelméről, növénytáplálásá-
ról, a nyíregyházi nemesítésű kalászos ga-
bonafélékről, az időszerű hatósági felada-
tokról és a pályázati lehetőségekről is. 

A program második részében a fajtakísérle-
tek eredményei szántóföldi bemutató kere-
tében voltak megtekinthetők. Mint azt Au-
gusztinyi – Nagy András, a NÉBIH Gyulata-
nyai Fajtakísérleti Állomás kísérleteinek ve-
zetője elmondta, ebben az évben mintegy 
230 repce, 122 őszi búza, valamint 5 rozs és 
5 tritikálé fajta volt a kísérletekbe beállítva. 

Az érdeklődők a helyszínen meggyőződ-
hettek róla, hogyan teljesítettek mindezek a 
gyakorlatban. A korábban ide látogató és a 
most jelen lévő szakemberek egybehangzó 
véleménye szerint idén ez az egyik legjob-
ban sikerült, legszebb állományú repce és 
kalászos kísérlet az országban.
 

Nádasi Zoltán 

A bemutatóról készült videóanyagot megtekint-
hetik Hírportálunkon:

www.agrarmediairoda.hu
(a szerk.)
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A Vidékfejlesztési program 2014-2020-
as ciklusa nagymértékben támogatja az 
Állattartó telepek illetve a Mezőgazdasági 
kisüzemek fejlesztését. 

Hazánkban az állattartók jelentős hányada 
elavult épületekben és korszerűtlen 
technológiával kénytelen dolgozni. A 
megjelent pályázatok alapvető célja az 
állattartó gazdaságok versenyképességének 
javítása, továbbá a vidéki térségekben a 
mezőgazdasági vállalkozások meglévő 
termékszerkezet piaci pozíciójának 
stabilizációjára, fejlesztésére helyeződik a 
hangsúly. 

A Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 
(VP2-6.3.1-16 kódszámú) pályázatra 
olyan főállású őstermelők, valamint mikro 
vállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek 
minősülő főállású egyéni vállalkozók 
nyújthatnak be pályázatot, akik igazolják, 
hogy a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző naptári évben mezőgazdasági 
üzemméretük eléri a 3000 euro STÉ értéket, 
de nem haladja meg a 6000-et, vagy Annex 1 
termék feldolgozásából származó árbevétele 
eléri a 3000 euró STÉ-t, de nem több mint 6000 
euró. A támogatás igénybevételével vállalt 
kötelezettségeknek nem nehéz a megfelelés, 
hiszen annyit kell teljesíteni, hogy az üzleti 
tervben vállalt 4. év végére az üzemméret 
meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ 
értéket, a támogatási okirat kézbesítését 
követően legkésőbb 9 hónapon belül meg 
kell kezdeni a projekt végrehajtását, valamint 
a nyertes pályázónak kötelező képzésen való 
részvétel, mely természetesen térítésmentes a 
kedvezményezett számára. 

A vissza nem térítendő támogatás összege 
15.000 eurónak megfelelő forintösszeg, 
amelynek 75%-át előre megkapják a gazdák, 
majd a 4. évben, a vállalt kötelezettségek 
teljesítését követően igényelhetik a 
fennmaradó 25%-ot. 

Fontos a pályázattal kapcsolatban 
megemlíteni, hogy a támogatást 
igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, 
mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén 
pedig a székhely címe már a támogatás 
benyújtását megelőző év január elsején is a 
jogosult településen, vidéki térségen volt és 
ezt a projekt lezárásáig fent kell tartani. 

Többletpontot jelent a kérelem során a 
magasabb élőmunka igényű termékszerkezet 
továbbfejlesztése vagy kialakítása, a 
fejlesztendő járásokban és azokhoz tartozó 
településeken megvalósuló fejlesztések, 

mezőgazdasági szociális szövetkezet, illetve 
termelői csoport tagság. 

A pályázatok benyújtására 2016. 03.31-től van 
lehetőség, amelyeket több meghatározott 
értékelési ciklusban bírálnak el. 

Az állattartó telepek korszerűsítését célzó 
pályázatok összesen mintegy 70 milliárd 
forintos keretösszeggel jelentek meg. 
A megjelent pályázatok a sertéstartó, 
szarvasmarhatartó, juh- és kecsketartó, 
a baromfi, valamint az állattartó (lófélék, 
méh, nyúl, húshasznú galamb, strucc, emu, 
fürj, csincsilla) telepek korszerűsítését 
támogatja. 

Mezőgazdasági termelők önállóan, abban 
az esetben jogosultak támogatásra, 
amennyiben rendelkeznek legalább 6000euró 
STÉ értéknek megfelelő üzemmérettel és 
tavalyi éves árbevételének legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származik. 

Konzorcium formájában pályázni akkor 
van lehetőség, ha legalább öt - jogilag 
és gazdaságilag egymástól független - 
kedvezményezett vesz részt a projektben. 

A felhívás legfőbb célja, a mezőgazdasági 
termelők és a fiatal mezőgazdasági termelők 
részére az állattartó gazdaságokban a 
versenyképesség és az energiahatékonyság 
javítása, valamint a foglalkoztatottak 
számának növelése. 

Az önállóan támogatható tevékenységek 
között szerepel az állategészségügyhöz, 
a takarmányozáshoz, az állattartáshoz 
kapcsolódó, valamint az előállított termék és 
a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló 
építéssel járó technológiák beszerzése 
és fejlesztése valamint az állattartó telepi 
épületek, létesítmények építése, kialakítása, 
bővítése. 

Továbbá a támogatható tevékenységek 
között szerepel az állattartáshoz kapcsolódó 
eszközök, gépek beszerzése illetve a 
gazdaságokban az energiafelhasználás 
csökkentése, az energia-hatékonyság javítása. 

A támogatás mértéke a Közép-Magyarországi 
Régión (KMR) belül a projektösszeg 40%-a, 
nem KMR régióban a projektösszeg 50%-a, 
fiatal mezőgazdasági termelő esetén 60%. 
A hatósági engedélyhez kötött beruházások 
esetében a pályázat benyújtásához elegendő 
az engedélyezési eljárás megindítását igazoló 
dokumentáció. Jogerős engedéllyel legkésőbb 
az első kifizetési igénylés benyújtásakor kell 
rendelkeznie. 

Többletpontra jogosult a pályázat során, 
aki ökológiai gazdálkodást folytat, 
minőségrendszerben vesz részt, a projekthez 
kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői 
szervezeti tagság, környezeti szempontok 
érvényesítése, megújuló energiaforrást 
hasznosító technológia fejlesztése, valamint a 
foglalkoztatotti létszám növelése. 

A pályázatok benyújtására 2016. 05.17-
től van lehetőség, amelyeket több 
meghatározott értékelési ciklusban bírálnak 
el. 

Indul a Tanyafejlesztési program, 
amelyre idén 720 millió forint jut. A tanyán 
élők három célterületre pályázhatnak, 
melyek a következők: - a települési és 
térségi fejlesztések támogatására 
biztosított keretösszeg 200 millió forint, 
a tanyagazdaságok indításának és 
fejlesztésének mezőgazdasági csekély 
összegű támogatására pedig 400 millió 
forint áll rendelkezésre. Emellett a tanyák 
lakóépületeinek felújítására, valamint 
lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni 
fejlesztésekre is lehet pályázni, 120 millió 
forintos keretösszeggel. A tanyafejlesztési 
programban már nem lehet pályázni 
külterületi utak fejlesztésére, útkarbantartó 
gépek vásárlására, valamint villany-, víz- és 
szennyvízberuházások támogatására sem. 

A települési és térségi fejlesztések támogatása 
körében pályázni lehet például a tanyasi 
termékek védjegy- és minőségrendszerének 
bevezetésére, fejlesztésére. 

A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, 
mint például kis értékű gépek beszerzésére, 
képzésre egyaránt lehet pályázni, a pályázható 
összeg 10 millió forint 90 százalékos támogatás 
mellett. 

A tanyagazdaságok indításának és 
fejlesztésének támogatására 3 millió 
forint pályázható általában 75 százalékos 
támogatottsággal. Azonban a 40 év alatti 
fiatal gazdák számára a támogatottsági szint 
90 százalékos. 

Összességében elmondható, hogy nagy 
lehetőségek állnak a gazdák előtt, mely 
lehetőségek megragadásával verseny és 
energia hatékony gazdaságot lehet létrehozni 
és fenntartani. Kívánok minden gazdának 
eredményekben gazdag pályázati éveket!

Hernáczki Ibolya
ügyvezető

Magyar Vidékért Kft.
www.videkert.hu 
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A sertéshústermelés volumenének és 
piacának alakulása
Az Európai Bizottság adatai szerint az Eu-
rópai Unió 26 százalékkal több sertéshúst 
(579 ezer tonna) értékesített a nemzetközi 
piacon 2016. első két hónapjában, mint egy 
évvel korábban. Az export több, mint 60 
százaléka Kínába, Japánba és Hongkongba 
irányult. Kínába az egy évvel korábbinál 75 
százalékkal, Japánba 26 százalékkal, Hong-
kongba pedig 35 százalékkal több uniós 
sertéshús került. A közösség sertéshúsim-
portja (5 ezer tonna) 16 százalékkal csök-
kent a vizsgált időszakban, a behozatal 64 
százaléka Svájcból származott. 

Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi 
osztályba tartozó sertés vágóhídi belépé-
si ára 1,27 euró/kilogramm hasított hideg 
súly volt 2016. márciusában, 10 százalékkal 
csökkent egy év alatt. A lipcsei árutőzsdén 
a sertés májusi, júniusi és augusztusi hatá-
ridőre szóló jegyzései stagnáltak 2016. 18. 
hetének végén az egy héttel korábbihoz 
viszonyítva. Az uniós sertéspiac szempont-
jából meghatározó vállalatok és vágóhidak 
többsége 2-3 százalékkal növelte a serté-
sek átvételi árát 2016. 18. hetében, míg egy 
részük nem változtatott az árakon az előző 
hetihez viszonyítva. Ugyanakkor a sertésá-
rak átlagosan 9 százalékkal voltak alacso-
nyabbak az előző év azonos hetének átlagá-
rához képest. A németországi szerződéses 
ár és a Tönnies felvásárlási ára 1,32 euró/
kilogramm hasított súly volt a megfigyelt 
időszakban. A West Fleisch 1,3, a Vion 1,31, 
a Danish Crown és a Tican 1,17 euró/kilog-
ramm hasított súly áron vásárolta a sertése-
ket a 18. héten. A németországi vágóhidak 
19. heti árai 4,5 százalékkal emelkedtek az 
előző hetihez viszonyítva. 

Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisz-
tériuma (USDA) projekciója szerint az Euró-
pai Unió sertéshústermelése 23,2 millió ton-
na körül alakulhat 2016-ban, nem változik 
számottevően a 2015-ben előállított meny-
nyiséghez képest. A belső fogyasztás 1,6 
százalékkal mérséklődhet az idén. Az ame-
rikai szakértők szerint a versenyképesebb 
árak miatt a közösség sertéshúskivitele 9 
százalékkal, 2,6 millió tonnára emelkedhet 
2016-ban az előző évihez képest. 

IMPAVIDUS Trade Zrt. Tel.:+36/70-360-4170
info@impavidus-trade.hu | www.impavidus-trade.com

 

Grazix

Daaquasafe
®

 

Mmi.S  - MT.X+  |  Mikotoxin problémák tökéletes 
megoldása valamennyi állatfaj számára. 
Immunstátuszt javító innováció a természet erejével.

Mistral  |  A higiénia és az állatjólét javításának 
eszköze az állattartásban, sikertermék több mint 20 
éve a piacon.

Mpoux  |  A vörös madártetűatkák elleni 
leghatásosabb, innovatív, rezisztencia nélküli védelem 
a baromfitelepeken.

Ecopiglet  |  Természetes megoldás malacai 
egészséges emésztőrendszerének biztosításához.

Daafit termékcsalád  |  A Gram+ patogén 
baktériumok elleni védekezés gyógyszermentes 
alternatívája sertések és baromfifélék számára.

Daaquasafe  |  A vízrendszer tökéletes tisztítója 
mikroelem kiegészítéssel.

Grazix  |  A naposkori malacok hasmenéses 
tüneteinek megelőzése természetes módon, a jobb 
vitalitásért. 

Crystalyx termékcsalád: Trockensteher, Cattle 
Booster, Vitalyx, Standard, Mentholyx, Extra Energy  |  
Több mint egy nyalható energiatakarmány 

AXION® 
ThermoPlus

AXION® 
Start

TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK AZ 
ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

IMPAVIDUS

INNOVÁCIÓ A TERMÉSZET EREJÉVEL

TM

Probléma van a telepén? 

Profittermelő,

innovatív,

természetes

megoldást keres?

Szaktanácsadóink fenomenális
akciókkal várják az

Alföldi Állattenyésztési Napokon
a III. csarnok 301-es standján!

Magyarország 

A KSH adatai szerint Magyarország élőser-
tés-kivitele 17 százalékkal esett 2016. janu-
ár–februárban az egy évvel korábban kül-
piacon eladott mennyiséghez viszonyítva. 
Legfőbb partnereink Románia, Ausztria és 
Szlovákia voltak. A Romániába (–21 száza-
lék) és az Ausztriába (–26 százalék) szállított 
mennyiség csök-
kent, ugyanak-
kor Szlovákia 70 
százalékkal több 
sertést vásárolt 
Magyarországtól. 
Az élősertés-be-
hozatal 16 száza-
lékkal csökkent a 
megfigyelt idő-
szakban. A leg-
nagyobb beszál-
lítók Szlovákia, 
Németország és 
Csehország vol-
tak. A Szlovákiá-
ból vásárolt ser-
tések mennyisé-
ge 10 százalékkal, 
a Németország-
ból érkezőké 20 
százalékkal csök-
kent. Ugyanakkor 
Csehországból 9 
százalékkal több 
élő sertést szállí-
tottak Magyaror-
szágra. 

A nemzetközi pi-
acon értékesített 
sertéshús meny-
nyisége 9 száza-
lékkal, értéke 11 
százalékkal csök-
kent 2016. janu-
ár - februárban 
2015. azonos idő-
szakához képest. 
A legtöbb ser-
téshúst Olaszor-
szágba, Japánba 

és Kínába szállítottuk. Olaszországba (–20 
százalék) és Japánba (–2 százalék) mérsék-
lődött a kivitel, ugyanakkor Kínába több 
mint a háromszorosára nőtt. A sertéshúsim-
port volumene 9 százalékkal, értéke 4 szá-
zalékkal emelkedett. A sertéshús több mint 
fele Németországból, Lengyelországból és 
Ausztriából származott. Magyarország élő 
sertésből és sertéshúsból nettó importőr 
volt a vizsgált periódusban. 

A hazai termelésű vágósertés termelői ára 
383 forint/kilogramm hasított súly volt 
2016. áprilisában, 10 százalékkal csökkent 
az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
A termékpálya további fázisaiban is csök-
kentek az árak. Az AKI PÁIR adatai szerint a 
darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) fel-
dolgozói értékesítési ára 8 százalékkal volt 
alacsonyabb 2016. áprilisában, mint 2015 
azonos hónapjában. A KSH adatai szerint 
a sertéscomb fogyasztói ára 19 százalékkal 
csökkent a megfigyelt időszakban. 

Forrás: 
AKI- Agrárpiaci jelentések 

Képek forrása: flickr.com, pinterest.com



20
16

. m
áj

us
 2

2.
 v

as
ár

na
p

9.00 Kiállítás nyitása Fogatbemutató Állati jó játszópark nyitástól zárásig
CAN-C, Szabadidős fogathajtó verseny I. forduló “G” szektor

10.00 Tenyészállat felvezetés Szokola Csaba díjlovas nyílt tréning XXXII. Szent György Napi Juhásztalálkozó 
- megnyitó

10.30 Lovastorna bemutató Juh és kecske tenyészállat bemutató 
és értékesítés “D” szektor

10.50 „Táncoló Paták”

11.00 A lovak nyelvén - Hamza Viktória
11.20 Holstein-fríz nyírási és fejési bemutató                                                     

12.00 Ifjú Holstein-tenyésztők XIX. Országos 
Felvezető Versenye                  Csikós bemutató

13.00 Csikós bemutató Fogatbemutató CAN-C, Szabadidős fogathajtó verseny II. forduló     “G” szektor

13.10 Magyar Vizsla Show
13.30 Húsmarha Fajtabemutató

14.00 Szokola Csaba díjlovas nyílt tréning 3 M kutyasuli bemutatója
Baromfi fajtabemutató

14.45 Díjugrató bemutató edzés Kovács Szilveszterrel
15.00 Tenyészmén bemutató

15.30 Nóniusz Fajtabemutató Magyar vizsla show
Baromfi fajtabemutató és árverés Juhnyírási bemutató “D” szektor

16.30 Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub bemutatója Gyermek lovasok ügyességi versenye
17.30 Bemutató fejés
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9.00 Kiállítás nyitása 3 M kutyasuli bemutatója
Állati jó játszópark nyitástól zárásig
Főzőverseny sertés és marhahúsból
Díjugrató verseny az UBM díjáért

“G” szektor

10.00 Tenyészállat felvezetés Szokola Csaba díjlovas nyílt tréning

10.30 Lovastorna bemutató Juh és kecske fajtabemutató “D” szektor

10.50 „Táncoló Paták”

11.00 Fogatbemutató “C” szektor

12.00 Magyar vizsla show Díjugrató bemutató edzés Kovács Szilveszterrel 

13.00 Csikós bemutató Vakvezető kutyák munkájának bemutatója

13.10 Holstein Fríz felvezetők ügyességi versenye

13.30 Húsmarha fajtabemutató

14.00 Sinka kutya bemutató

14.10 Baromfi fajtabemutató Főzőverseny eredményhirdetése

14.30 Fogatbemutató

15.00 Szokola Csaba díjlovas nyílt tréning

15.30 Vakvezető kutyák munkájának bemutatója Magyar vizsla show

16.00 Nóniusz fajtabemutató Díjugrató bemutató edzés Kovács Szilveszterrel

17.00 Holstein-fríz nyírási és fejési bemutató Wikfild K-9 Kutyasport Egyesület

18.00 Bemutató fejés
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“A” szektor “F” szektor “C, D, G, H” szektor

9.00 Ünnepélyes megnyitó Állati jó játszópark nyitástól zárásig “G” szektor

10.00 Koncentrált tejű fajták show bírálata
Ló tenyészállat bírálat
Limousin és blonde d’aquitaine  
tenyészállat bírálat

Juh és kecske tenyészállat bírálat “D” szektor

10.30 Holstein-fríz showbírálat

11.00 Baromfi fajtabemutató 
Charolais tenyészállat bírálat

13.00 Sertés tenyészállat bírálat “C” szektor

15.00 Magyartarka húshasznosítású showbírálata Hal fajtabemutató “H” szektor

16.00 Angus, galloway, fehér-kék belga  
és magyar szürke tenyészállat bírálat

17.30 Bemutató fejés

9.00 Kiállítás nyitása 3 M kutyasuli bemutatója Állati jó játszópark nyitástól zárásig
Vadhús főző verseny “G” szektor

10.00 Tenyészállat felvezetés
Ünnepélyes díjkiosztás Gyermek lovasok ügyességi versenye

10.30 Csikós bemutató

10.50 „Táncoló Paták”

11.00 Fogat bemutató CDN-B Díjlovagló verseny “G” szektor

12.00 Lovastorna bemutató Hal fajtabemutató “H” szektor

13.00 Csikós bemutató Tenyészmén bemutató

13.30 Holstein-fríz felvezetők ügyességi versenye Húsmarha fajtabemutató Sertésárverés “C” szektor

14.00 Díjugrató bemutató edzés Kovács Szilveszterrel 
Baromfi fajtabemutató Főzőverseny eredményhirdetése

14.30 Gyermek lovasok ügyességi versenye

15.00 Szokola Csaba díjlovas nyílt tréning Magyar vizsla show

16.00 Nóniusz fajtabemutató Szabadidomító lovas bemutató  
Tászler Melindával

17.00 Hostein-fríz nyírási és fejési bemutató Lovastorna bemutató

18.00 Bemutató fejés

19.00 Tavaszi Zsongás - a Rotary Club jótékonysági estje a Fekete Sas báltermében

Hódmezővásárhely, 
47-es főút 195 km. 

Hód-Mezőgazda Zrt. 

Kiállítási Centrum

www.allattenyesztesinapok.hu

XXIII. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI
ÉS MEZŐGAZDA NAPOK

2016. 
május  

19-20-21-22.




