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Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszer-
zés támogatása
A Széchenyi 2020 keretében megjelent 
a „Kertészet korszerűsítése – kertészeti 
gépbeszerzés támogatása” című (VP2-
4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás. A felhívás 
az építéssel nem járó kertészeti eszkö-
zök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó 
erőgépek, munkagépek beszerzésének 
támogatására irányul. Ennek keretében 
kizárólag olyan támogatási kérelmek tá-
mogathatóak, amelyek megfelelnek a 
felhívásban foglalt célkitűzésnek.

A felhívás az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: 
EMVA) felhasználását célzó 2-es vidék-
fejlesztési prioritásához, illetve az abból 
képzett alábbi fókuszterületi célokhoz 
kapcsolódik a Vidékfejlesztési Program-
ban rögzített módon: 
−	 2A: A mezőgazdasági üzemek gazda-

sági teljesítményének növelése és a 
szerkezetátalakítás és modernizáció 
öszt önzése, különös tekintettel a pi-
aci részvétel és orientáció növelésére, 
valamint a mezőgazdasági diverzifi-
kációra – keretösszege: 16,45 milli-
árd Ft. 

−	 2B: A generációs megújulás előmoz-
dítása a mezőgazdaságban – kere-
tösszege: 1,62 milliárd Ft. A felhívás 
meghirdetésekor a támogatásra ren-
delkezésre álló tervezett keretösszeg 
a fenti fókuszterületi megosztás sze-
rint 18,08 milliárd Ft.

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során 
a források legalább 80%-át kizárólag 
a legfeljebb 850 000 euró Standard 
Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) 
üzemmérettel rendelkező mezőgazda-
sági termelők számára biztosítja. Az STÉ 
megállapításakor a kis- és középvállalko-
zásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény alapján part-
ner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak 
minősülő vállalkozások mezőgazdasági 
üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.

A támogatott projektek várható száma: 
1 500 db.

Önállóan támogatható a Versenyképes-
ség javítása érdekében, építéssel nem 
járó kertészeti eszköz beszerzése: 
−	 kertészeti tevékenység végzéséhez 

szükséges - mezőgazdasági erőgép-
hez, traktorhoz kapcsolható - mun-
kagépek beszerzése, 

−	 kertészeti tevékenység végzéséhez 
szükséges önjáró betakarítógépek 
beszerzése, 

−	 kertészeti tevékenység végzéséhez 
szükséges, gépek, eszközök be-
szerzése, 

−	 maximum 1 db, legfeljebb 80 kW 
motorteljesítményű traktor beszer-

zése abban az esetben, ha a támo-
gatást igénylőnek a mezőgazdasági 
tevékenységből számított üzemmé-
retének legalább 75 %-a kertészeti 
tevékenységből származik, maximum 
nettó 5.000.000 Ft értékig,

−	 talajművelő gépek beszerzése (sor-
közművelő kultivátorok, egyéb kulti-
vátorok, magágykészítők, talajlazítók, 
simítók, ekék, tárcsás talajművelők, 
kombinátorok, hengerek, műtrágya-
szóró gépek), ha a támogatást igény-
lő mezőgazdasági tevékenységből 
számított üzemméretének legalább 
75 %-a kertészeti tevékenységből 
származik.

Csak valamely önállóan támogatható 
tevékenységgel együttesen 
támogathatóak a hozzájuk kapcsolódó 
általános költségek, pl. mérnökök díjai, 
hatósági eljárási díjak, közbeszerzéshez, 
könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, 
tanácsadói, projekt-előkészítési és 
projekt-menedzsment költségek, tájé-
koztatás, nyilvánosság.
Az előzőekben meghatározott tevékeny-
ségeken túlmenően más tevékenység 
nem támogatható, különös tekintettel 
az alábbi tevékenységek: 

−	 mezőgazdasági erőgépek beszer-
zése, kivéve: kertészeti tevékenység 
végzéséhez szükséges önjáró betaka-
rítógépek beszerzése, 

−	 öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó 
gépek eszközök (beleértve: 
tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése, 

−	 göngyöleg beszerzése, 
−	 természeti katasztrófák (jégeső; ta-

vaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges 
csapadék) megelőzését szolgáló gé-
pek, eszközök beszerzése, 

−	 post-harvest tevékenység eszközei-
nek (pl. szállítórendszerek, válogató, 
mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló 
berendezések) beszerzése.

A mezőgazdasági termelők abban az 
esetben jogosultak támogatásra, ameny-
nyiben igazolják, hogy a támogatási kére-
lem benyújtását megelőző, vagy ha erre 
vonatkozóan nem rendelkeznek adatok-
kal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti 
évben - fiatal mezőgazdasági termelő 
esetében lezárt üzleti évben - legalább 
6000 euró STÉ üzemmérettel rendel-
keznek és árbevételüknek legalább 50%-
a mezőgazdasági tevékenységből szár-
mazott. 

Támogatási kérelem benyújtására kol-
lektív beruházás keretében is van lehe-
tőség. Kollektív projektnek minősül 

−	 a konzorcium, amely legalább öt – jo-
gilag és gazdaságilag egymástól füg-

getlen - kedvezményezett által közö-
sen végrehajtott projekt. 

−	 a termelői csoport, a termelői szerve-
zet, a mezőgazdasági termelők tagsá-
gával működő szövetkezet, valamint 
a szociális szövetkezet által végrehaj-
tott projekt. 

A konzorcium minden egyes tagjának 
külön-külön meg kell felelni a jogosult-
sági feltételeknek, továbbá nem lehetnek 
egymásnak partner, illetve kapcsolódó 
vállalkozásai. A konzorciumban történő 
projekt megvalósításának feltétele, hogy 
a konzorcium összes tagja kérelemre nyil-
vántartásba vett besorolású ügyfélként 
kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynök-
ség által vezetett ügyfélnyilvántartási 
rendszerben. 

Termelői csoport és termelői szervezet 
esetén a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző, vagy amennyiben erre vonat-
kozóan nem rendelkeznek adatokkal, az 
azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vo-
natkozóan a tagok: 
−	 árbevételét össze kell számolni, 

és az összeszámolt árbevétel 
legalább 50%-ának mezőgazdasági 
tevékenységből kell származnia, és 

−	 legalább 50 %-ának igazolnia kell a 
legalább 6000 euró STÉ értékű üzem-
mérettel való rendelkezést.

A támogatásban nem részesíthető az 
általános kizáró okokon túlmenően, aki 

−	 olyan projektet kíván megvalósítani, 
amelynek tartalma a jelen felhívás-
ban megfogalmazott célokkal nincs 
összhangban; 

−	 a jelen felhívás keretében már része-
sült támogatásban;

−	 a Kertészet korszerűsítése- üveg- és 
fóliaházak létesítése, energiahaté-
konyságának növelése geotermikus 
energia felhasználásának lehetőségé-
vel című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú 
felhívás keretén belül ugyanezen te-
vékenységre támogatásban részesült 
az adott megvalósítási hely tekinteté-
ben; 

−	  a Kertészet korszerűsítése – gom-
baházak - hűtőházak létrehozására, 
meglévő gombaházak - hűtőházak 
korszerűsítése című, VP5-4.1.3.4-16 
kódszámú felhívás keretén belül 
ugyanezen tevékenységre támoga-
tásban részesült az adott megvalósí-
tási hely tekintetében.

Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: 
−	 egyéni projekt esetén maximum 
−	 10 millió Ft
−	 kollektív projekt esetén maximum 
−	 20 millió Ft.



A G R Á R T Á M O G A T Á S O K J O G S Z A B Á L Y V Á L T O Z Á S O K

5• 2016. november •4 • 2016. november •www.agrarmediairoda.hu www.agrarmediairoda.hu

A támogatás maximális mértéke kö-
zép-magyarországi régióban az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem 
közép-magyarországi régióban az ösz-
szes elszámolható költség 50%-a. 

Fiatal mezőgazdasági termelők és a kol-
lektív módon végrehajtott projektek 
számára 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitás jár. 

A felhívás keretében támogatott projek-
tek esetében az utófinanszírozású tevé-
kenységekre igénybe vehető maximális 
támogatási előleg mértéke a megítélt 
támogatás 50 %-a.

A támogatást igénylőnek legalább a pro-
jekt összköltségének az igényelt támoga-
tási összeggel csökkentett részét kitevő 
önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját 
forrásból és az államháztartás alrendsze-
reiből származó egyéb támogatásból (pl. 
támogatott hitelből) állhat.

Ha a kedvezményezett természetes sze-
mély, mikro-, kis- és középvállalkozás, az 
önerő rendelkezésre állásáról kizárólag 

nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy 
a projekt megvalósítása során biztosítani 
fogja az önerő rendelkezésre állását. 

A támogatást igénylő a felhívás kereté-
ben értékelési időszakonként egy támo-
gatási kérelmet nyújthat be, amely egy 
megvalósítási helyre vonatkozhat. A tá-
mogatási kérelmek benyújtására a 2016. 
december 19. napjától 2018. decem-
ber 18. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési ha-
tárnapokig benyújtásra került projektek 
kerülnek együttesen elbírálásra: 

•	 2017. január 19. 
•	 2017. február 20. 
•	 2017. március 20. 
•	 2017. június 19. 
•	 2017. szeptember 19. 
•	 2017. december 19. 
•	 2018. március 19. 
•	 2018. június 19. 
•	 2018. szeptember 19. 
•	 2018. december 18. 

Támogatási kérelmet kizárólag „kérelem-
re nyilvántartásba vett” besorolású, ügy-

fél-azonosítóval rendelkező támogatást 
igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.
gov.hu elektronikus felületén.

A felhívás és az annak elválaszthatatlan ré-
szét képező Általános Útmutató az EMVA 
forrásból finanszírozásra kerülő pályáza-
ti felhívásokhoz c. dokumentum (ÁÚF) 
megtalálható a www.szechenyi2020.hu 
honlapon. A Felhívás, az ÁÚF, és a szak-
mai mellékletek együttesen tartalmaz-
zák a támogatási kérelem elkészítéséhez 
szükséges összes feltételt. Amennyiben a 
felhívásban foglaltak valamely fejezet te-
kintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfo-
galmazott általános előírásoktól, akkor a 
felhívásban szabályozottak az irányadók. 

Felhívják a támogatást igénylők figyel-
mét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, továbbá 
ezek dokumentumai esetén az irányító 
hatóság, illetve a Miniszterelnökség a 
változtatás jogát fenntartja, ezért ké-
rik, hogy kövessék figyelemmel a www.
szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 
közleményeket!

Forrás:
www.szechenyi2020.hu

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal megszüntetéséről, valamint egyes 
ezzel összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) 
Korm. rendelet kimondja, hogy az MVH 
2016. december 31-ével beolvadá-
sos különválással megszűnik. 

Az MVH általános jogutódja a Ma-
gyar Államkincstár lesz, azonban bi-
zonyos hatáskörök más szervezetekhez 
kerülnek át.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból finanszírozott támo-
gatások esetén a közbenső szervezeti 
feladatok tekintetében az MVH jog-
utódja a Miniszterelnökség.

A területi kezelésű kérelemkezelési, 
helyszíni ellenőrzési, megyei ügy-
félszolgálati feladatok, továbbá a 
kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő 
ellenőrzési feladatok tekintetében az 
MVH feladatait 2017. január 1-jétől a 
megyei kormányhivatalok látják el. Ez 
a feladatkijelölés nem érinti a Kincstár 
kifizető ügynökségi feladatkörébe tar-
tozó feladatait és a Miniszterelnökség-
hez kerülő feladatokat.

A Miniszterelnökséghez kerülő felada-
tok ellátását szolgáló, a munkavégzés-
hez szükséges tárgyi eszközökhöz - ide 
nem értve az informatikai-telekom-
munikációs eszközöket - kapcsolódó 
vagyonkezelői jogok és kötelezett-
ségek, valamint a Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóságról szóló kor-
mányrendelet szerinti ellátási feladatok 
tekintetében az MVH jogutódja a Köz-
beszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

Megszűnik az MVH
A Miniszterelnökséghez kerülő felada-
tok ellátását szolgáló, a központosított 
informatikai és elektronikus hírköz-
lési szolgáltatásokról szóló kormány-
rendeletben foglalt ellátási feladatok, 
valamint az e feladatokhoz kapcsolódó 
informatikai, telekommunikációs esz-
közökhöz kapcsolódó vagyonkezelői 
jogok és kötelezettségek tekintetében 
az MVH helyébe a NISZ Nemzeti Info-
kommunikációs Szolgáltató Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság lép.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejleszté-
si, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
illetékes hatósági feladatok tekinte-
tében a Minisz-
terelnökség a 
Földművelésügyi 
Minisztérium jog-
utódja.

A jogutódlás kiter-
jed a jogutódhoz 
átkerülő feladat- és 
hatáskörök tekin-
tetében a felada-
tok ellátásához 
kapcsolódó egyéb 
feladatokra, jo-
gosultságokra és 
kötelezettségekre, 
továbbá valameny-
nyi, a feladat ellátá-
sát szolgáló jogvi-
szonyra.

Azon vagyoni jo-
gok és kötelezett-
ségek tekinteté-

ben, amelyek kizárólag az MVH egyes 
megyei kirendeltségei által ellátott 
feladatokra és e feladatok ellátásához 
kapcsolódó jogviszonyokra vonatkoz-
nak, jogutódnak az a megyei kormány-
hivatal tekintendő, amely az adott me-
gyei kirendeltség feladatait jogszabály, 
illetve a Közös Agrárpolitika tagállami 
végrehajtásával összefüggő feladato-
kat ellátó egyes szervezetek kijelölésé-
ről szóló kormányrendelet szerinti dele-
gált szerződések alapján ellátja.

Forrás:
328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet

Több évtizedes gyakorlat az adózás és a 
mezőgazdaság területén

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16. I. em 8.
Tel.: 06 30 640 6883

e-mail: dr.szikora.ugyved@gmail.com

Tanácsadás, ügyintézés és képviselet elsősorban 
adójogi, gazdasági jogi, társasági jogi ügyekben.

DR. SZIKORA JÁNOS ÜGYVÉDI IRODA

Az	AGRÁRTÁMOGATÁSOK és	a		JOGSZABÁLYFIGYELŐ 
című	rovatainkat	összeállította:

Dr. Szikora János
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Középpontban a kukorica
November közepén egyáltalán nem 
meglepő, hogy a kukorica betakarítása, 
piaci helyzete kerül a figyelem közép-
pontjába. Idén a helyzet kicsit váratla-
nul alakult és az elemzéssel foglalkozó 
szerző elismeri, a betakarítás alakulása 
megtréfálta, és november első napjai-
ban újra kellett gondolni az egész sze-
zon helyzetét és kilátásait.

Először is a tágabb körrel érdemes kez-
deni, mert ott is voltak folyamatosan 
fejlemények, amelyek meghatározták 
a kereslet-kínálat helyzetét. Az Egyesült 
Államok Mezőgazdasági Minisztériuma 
(USDA) havi jelentései, becslései min-
dig kötelező olvasmányok és idén ez 
különösen érdekes volt.

A szezon folyamán az USA-beli ku-
korica-termés kilátásait illetően folya-
matosan mozogtak a számok, az első 
a 2016/17-es szezonra vonatkozó szám 
májusban 366,5 millió tonna volt, ami 
20 millió tonnával volt több a 2015-ben 
betakarított mennyiségnél, de szinte 
megegyezett a jó, 2014-es év termésé-
vel, ami 361 millió tonna volt. A szezon 
előrehaladtával aztán az adatok csak 
emelkedtek, és augusztusban már 385 
millió tonnát éppen csak, hogy el nem 
érő adat került nyilvánosságra, mint a 
szezon addigi legmagasabb értéke. A 
szeptember és az október alacsonyabb 
előrejelzést mutatott, és ez meglátszott 
az árakban is. Ekkor következett be egy 
un. korrekció, de ez sem tudott sokáig 
tartóssá válni, mert a legutóbbi, no-

vemberi becslés már minden korábbi 
előrejelzést meghaladó 386,75 milliót 
tonnás termésmennyiséget vetít előre. 
Az eseményeket jól tükrözi az alábbi 
ábra, amely a Chicago-i tőzsde kukori-
ca jegyzését mutatja idén decemberi 
szállítási határidőre vonatkozóan (cent/
bushel-ben), a barchart.com közlése 
alapján. Az augusztus második felében 
bekövetkezett mélypont az említett 
csúcs-adat következménye volt, és jól 
látszik, hogy a várakozások hogyan for-
dultak meg az egyes hónapok közepe 
táján.

A világ termelésére vonatkozó adatok 
is alátámasztották sokáig a gyengü-
lést, de a nyári-nyár végi csapadékos 
időjárás tönkretette a francia termelők 
reményeit, és így az EU28 tagorszá-
gainak várható termése lényegesen 
rosszabb lett, mint amit reméltünk.

A már említett időpontokban az USDA 
64,28 május-, 62,1 augusztus-, illetve 
novemberben már csak 60,28 millió 
tonnás termést vár, és ez folyamato-
san támaszt adott a jegyzéseknek, sőt 
átmenetileg jelentősnek tűnő erősö-
dést is tudott eredményezni júliusban, 
illetve augusztusban sem csökkentek 
a jegyzések, szemben az amerikai tőzs-
dén jellemzővel.

Globálisan, úgymond világ-összesen 
nem hatott, de az európai piacokon 
észrevehető hatása volt és lehet 
majd a magyar termés alakulásának. 
Elsősorban azzal, hogy a francia tőzsdei 

jegyzést „nem engedte” elszállni, mert 
ugyan a fő termelő Franciaország ter-
melési adataiban igen jelentős volt a 
csökkenés, addig azt jelentős mérték-
ben kiegyenlítette az itthoni hozamok-
ban bekövetkezett növekedés.

Franciaországban a termés mennyisé-
gét a Strategie Grains folyóírat május-
ban még 14,43 millió tonnára várta, ami 
augusztusban csökkent 13 millió tonna 
alá, majd november első napjaiban már 
csak alig volt 12 millió tonna fölött. 
Ugyanebben az időszakban a magyar 
termés mennyiségét 6,9, majd augusz-
tusban 8,1 millió tonnára várták, de a 
legfrissebb előrejelzések alapján már a 
9,1 millió tonnás termés sem kizárt! El-
mondhatjuk, hogy a francia kiesést pó-
tolta a magyar hozamok kimagaslóan 
jó szintje és ezzel az EU28 régió kuko-
rica piacán a kereslet-kínálat helyzete 
hasonló lehet a tavalyihoz.

Itthoni helyzetünkben, mint majd-
nem mindig, van azért váratlan for-
dulat és ezt említettem beszámolóm 
elején:
A betakarítás üteme lassabban futott 
fel, mint az elmúlt években és ez igen-
csak meglátszik az árak alakulásán:
A tőzsdei jegyzések lefutása mutatja, 
hogy a májusi kb. 20-25 EUR/to-s kü-
lönbség júliusban egészen 10 EUR/to-
ra csökkent, és július közepétől szinte 
változatlan árszintek alakultak ki a pá-
rizsi tőzsdén, a MATIF-on. Ezzel egyide-
jűleg a budapesti tőzsdei árak lassan, 
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meg-meg állva, de folyamatosan csök-
kentek, és úgymond beállt a szokásos 
árkülönbség, a 30-35 EUR/to-val alacso-
nyabb itthoni árszint.

Nagy kérdés: mi várható? 
Az említett kereslet-kínálati helyzet 
alapján az a véleményem, hogy az itt-
honi többletnek ismételten olyan 
piacokra kell eljutnia, amelyeknél 
sajnos érvényesül hazánk logisztikai 
- földrajzi hátránya. Az elmúlt évek ex-
port adatai, az egyes Európán belüli 
országok igénye ugyan nagyobb, mint 
a mi többletünk, de szállítmányozási 
okok miatt nem tudunk mindent elhe-
lyezni ezeken a piacokon. Ez a kényszer 
okozza, hogy kb. 3 millió tonna fölötti 
export árualap esetében már a Feke-
te-tengeren lévő nagy kikötői forga-
lomba is be kell kapcsolódnunk. Emlé-
kezhetünk még, hogy 2014/2015-ben 
is hasonló volt a helyzet. Ekkor közel 
4 millió tonna volt a többlet, és egészen 
márciusig nem volt kiugróan nagy az 
export, majd főleg április-június között 
beindult a „román” export és ez alatt 
a három hónap alatt kiment közel fél 
millió tonna csak erre a rendeltetésre. 
Talán már mondani sem kell, ez nem 
Románia ellátását szolgálta, hanem a 

tengeren túli piacokra került, Románia 
a tengeri kikötőt adta a folyamatban. A 
folyamat a statisztikákban is lekövethe-
tő: 2014/15-ben Románia adta az EU28-
ak EU-n kívüli piacokra történő kukori-
ca exportjának 70 %-át.

Mindezek alapján azt várom, hogy a 
nagyobb EU28-on belüli igény jelen-
tős mértékben Ukrajnából kerül majd 
kiszolgálásra, de a magyar árura is-
mételten élénkülhet a kereslet EU-n 
belülre is. Egyértelműnek látom, hogy 
az EU-n kívüli export inkább a sze-
zon második felében lesz ismételten 
jellemző, már csak azért is, mert addig 
még sok minden történhet, és egyelőre 
a magyarországi belföldi árak alapján 
igencsak nehéz versenyképes ajánlattal 
kijutni a fekete-tengeri piacra. 

A többlet alakulását mutatja ábránk is. 
Ebben az átmentő készleteket nem vet-
tem figyelembe, a belső felhasználás-
nál az ipari felhasználás növekedésével 
számoltam már, hiszen az új gyár bein-
dulásának előkészítése az Alföldön már 
érezteti hatását.

Összességében ezért gondolom, 
hogy inkább a tartott árszint lesz jel-
lemző, sem mint a jelentősen csökkenő, 

de mint már oly sokszor, ezt is felülírhat-
ja az időjárás, mint ahogy tette idén ta-
vasszal is az El Nino. Nem várom, hogy 
tavasszal legyen egy jelentős áremelke-
dés, a mostani információk alapján az 
export Dél-Amerikából ismételten 50-
52 millió tonna lehet, az előző szezon 
40 millió tonnás teljesítménye után, 
ami jelentős mértékben ez El Nino-nak 
tudható be. Ez az a tényező, ami ha iga-
zolódik, inkább lefelé fogja nyomni az 
árakat, ezért sem tanácsos nagyon ki-
várni az értékesítéssel.
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Olimpia lucerna – a pillangós szálastakarmány 
növények „királya”

A lucerna termesztését Tessedik Sá-
muel 1768-ban honosította meg Ma-
gyarországon. A lucerna a fenntartható 
gazdálkodás fontos pillangós növénye 
– a „király”, növeli a talajok termékeny-
ségét, mert gyökérzete nitrogénben 
és - feltörés után - szerves anyagban is 
gazdagítja a talajt. A vele szimbiózisban 
élő Rhizobium baktériumok évente 60-
80 kg légköri Nitrogént kötnek meg 
hektáronként. A lucerna mélyrehatoló 
gyökérzete révén (20 méterre is lehatol) 
kalciumot, káliumot és foszfort hoz fel, 
gazdagítva ezzel a talaj felső termékeny 
talajrétegét.

A lucerna elővetemény értéke azo-
nos egy közepes adagú istállótrágyá-
zással. Víz- és szélerózió (defláció) ellen 
védi a talajt, mivel egész évben és több 
éven keresztül állandó fedettséget biz-
tosít, továbbá erőteljes, a felszínhez 
közel dúsan elágazó - főként a tarka-
virágú fajtáknak - gyökérzete átszövi 
a talajt. Magyarországon legjelentő-
sebbek a Kékvirágú lucerna, majd ezt 
követően a Tarkavirágú lucerna fajok. 
A tarkavirágú (homoki) lucerna fajták – 
elsősorban a felszínhez közel dúsabban 
elágazó gyökérzetük révén – igényte-
lenebbek. Jobban hasznosítják a talaj 
kisebb tápanyag-és/vagy vízkészletét, 
ezért inkább a kitettebb, a gyengébb 
területeken - főleg homokon - terjedtek 
el, az újabb fajták, a kékvirágú fajtákkal  
a jobb termékenységű talajokon is ver-
senyképesek. 

Az Olimpia lucerna zöldtermé-
se etethető hagyományosan zölden 
és renden szárítva szénaként, szilázs, 
szenázs és szárítmányok (lucernaliszt 

és granulátum) formájában. Kedvező 
táplálkozás- élettani hatása miatt hu-
mán célú fogyasztása (lucerna kapszu-
la, lucernacsíra) terjed. A magyar lucer-
na vetőmag jól exportálható észak-, és 
dél- Európába egyaránt. A lucernát a 
világon 33 millió hektáron termesztik. 
Észak-Amerikában (USA) a legnagyobb 
a lucerna termőterülete, majd Európa 
következik, a többit Ázsiában található. 
Magyarországon 150 ezer hektár körüli 
a lucerna vetésterülete. 

A lucerna igen fontos növény a 
környezetbarát és fenntartható ter-
mesztésben, mert  mint pillangós nö-
vény 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 legalkalmasabbak. A lucerna terület 
csökkenése szorosan összefügg az ál-
latállomány fogyásával. A lucerna át-
lagtermése 5 tonna szárazanyag / ha 
körüli, amit jobb agrotechnikával (ön-
tözéssel) lehetne akár megkétszerezni 
is. Örvendetes, hogy   termőterülete 
újból növekszik.

A magyar lucernafajták kiváló tulaj-
donságaiknak köszönhetően külföldön 
is versenyképesek. Vetőmagjuk kere-
sett egész Európában. 

A Nemzeti Fajtajegyzékben 2015-
ben 29, zömében magyar nemesítésű 
fajta szerepel. A hazai termesztésben 
a legjelentősebb a Kékvirágú lucerna 
(Medicago	 sativa), ezt követi a Tarkavi-
rágú lucerna	(Medicago	varia). 

A fajtaminősítő hatóság e két fajt 
és a fajtákat a Nemzeti Fajtajegyzék-
ben nem különíti el, hanem egysége-
sen Lucerna (Medicago	sativa	L.)	néven 
sorolja be. Ettől függetlenül azonban 
figyelemre méltó az az előny, amellyel 
a tarkavirágú típusú fajták rendelkez-
nek. Ami gazdasági szempontból is 
előnyös: ez pedig a felszínhez  közeli 
kb. 2 méteres talajrétegben figyelhető 
meg, rendkívül dús mellékgyökérzettel 
rendelkezik. A főgyökere elágazik és – a 
kékvirágú fajtákhoz hasonlóan – mély-
re hatol. Ennek révén jobban hasznosít-
ják a talaj kisebb tápanyag és vízkész-
letét,  szárazságtűrőbbek. Korábban 
ezért ezeket a fajtákat – elsősorban a 
kisvárdai nemesítésű „homoki lucer-
nákat” a gyengébb területeken – főleg 
homokon telepítették. 

A legújabb tarkavirágú fajhibrid 
fajta az Olimpia szaporításra legalkal-
masabbak azok a tájegységek, ahol a 
virágzás és betakarítás időszakában 
meleg, száraz az időjárás.  Talaj szem-
pontjából a gyengébb termékenységű 
talajok (meszes homok, réti) jobbak a 
vetőmagtermesztésre. Ezt tükrözi az 
Olimpia magyarországi szaporító terü-
letének elhelyezkedése is, ami az alföld 
melegebb-szárazabb tenyészidőszakú, 
talajadottság szempontjából pedig 
gyengébb termékenységű területei-
re koncentrálódik. A lucerna vetőmag 
szaporítások 85 %-a Békés, Csongrád, 
Bács-Kiskun, Szolnok és Heves megyé-
ben helyezkedik el. A hazai termesztők 
ellátásán kívül jelentős a lucerna vető-
mag export. 

Dr. Kruppa József Ph.D
címzetes	egyetemi	tanár
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OLIMPIA LUCERNA (Medicago sativa)
Magyar nemesítésű, tarkavirágú, fajhib-
rid lucerna fajta. Genotípusában hor-
dozza a svéd lucerna - szinonim név: 
sarlós-, vagy sárkerep lucerna – (Medi-
cago	falcata) kedvező tulajdonságait is. 

Állami	elismerése:	2006. 
Növényfajta-oltalom	megadásának	

éve:	2006. 
Középmagas növénymagasságú, felál-
ló növekedési formájú, vékony szárú, 
leveles típusú, túlnyomóan kékvirágú 
(de tarkavirágú, sárga és fehérvirágú 
növények is előfordulnak a fajta-popu-
lációban) lucernafajta. 

Gazdasági értéke

Kiváló fehérjehozamú fajta. Száraza-
nyag 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 %). Télállósága, szárazság-
tűrése kiváló. Maghozama jó. 
A felszínhez közel, dúsan elágazó, egy-
ben mélyre hatoló gyökérzete révén 
nagyon jól hasznosítja a talaj kisebb 

tápanyag- és vízkészletét is. Nemesí-
tése savanyú, gyenge termékenységű 
homok- és erdőtalajokon történt, ezért 
alkalmas ilyen talajokon való eredmé-
nyes termesztésre. Jól bevált ökológiai 
gazdálkodásra, biotermék előállítására is.

Termesztési információ

Termesztése gyenge termékenységű 
homoktalajokon, erdőtalajokon, lejtős, 
erodált, sekély termőrétegű és savanyú 
talajokon is eredményes. Savanyú tala-
jokon javasolt a telepítés (vetés) előtt, 
legalább 2 t/ha mészkőpor, savanyú 
Mg-hiányos homokon, önporló dolo-
mit kijuttatása.
Jó termékenységű és kötött talajokon is 
nagy és jó minőségű termést ad. Meg-
felelő agrotechnikával 5-6 éves élettar-
tamra képes.
Az OLIMPIA lucerna fajta tavaszi, tiszta 
telepítése javasolt. A tavaszi telepítés 
biztonsága a csapadék nagyobb való-
színűsége miatt jobb. A nyár végi tele-
pítés előnye; a következő évi nagyobb 
termés. A gyomosodás is kisebb kocká-

zatot jelent. Ennek ellenére, csak akkor 
válasszuk a nyár végi telepítést, ha a 
talajban a keléshez szükséges nedves-
séget biztosítani tudjuk (vízmegőrző 
talajművelés, öntözés). 
Az önmagában történő (tiszta) telepí-
tés esetén nemcsak a telepítés bizton-
sága, de a lucerna várható termése is 
növelhető. A lucerna tiszta telepítése -  
általánosan - javasolható nemcsak nyár 
végi, de tavaszi telepítésben is. 
A vetési paraméterek: vetőmagmeny-
nyiség 20 kg/ha (10 millió csíra), vetés-
mélység 1,5- 2 cm, gabona sortávolság-
ra (12-15 cm).

VETŐMAG
FAJTA ÉS VETŐMAG AJÁNLATUNK

AZ ALÁBBI:
• ROZS - Ryefood fajta 

• TRITIKÁLÉ - Hungaro fajta 
• LUCERNA - Olimpia fajta

• BURGONYA - Pannónia fajta

KRUPPA-MAG Kutató, Vetőmagtermesztő 
és Kereskedelmi Kft.

4600 Kisvárda, Váralja út 22.
Dr. Kruppa József

Mobil: + 36 30452 4265 
www.kruppamag.hu

kruppamag@kruppamag.hu  
kruppa19@t-online.hu
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Mit kell tudni a Mangalica zsírról és szalonnáról?
A mangalica húsa és zsírja egyértelmű-
en sokkal ízletesebb, mint a hagyomá-
nyos sertésé, de szokás róla mondani, 
hogy még egészségesebb is. Kolesz-
terintartalma mindenképpen alacso-
nyabb, mint a vajé, de ha csak nem félig 
szabadon tartott, makkon nőtt malac 
zsírját sikerült beszereznünk, a benne 
lévő koleszterin megegyszik a házi ser-
tésével. Akárcsak a házi sertés zsírja, a 
mangalicáé is alkalmas pörköltekhez, 
sült húsokhoz és sütemények tésztá-
jához, de mivel ízesebb az előzőnél, 
érdemes felhasználnunk a zsír alapú 
krémekhez, sertéshúsból készült  pás-
tétomokhoz is.

A mangalica - zsírsertés lévén - vastag 
szalonnával és sötét, erősen márványo-
zott hússal jellemezhető.

A mangalica hasaszalonnája kevesebb 
sztearinsavat (9,7%), és több linolén-
savat (14,0%) tartalmaz, mint a háta-
szalonna, ezért kevésbé kemény (HOL-
LÓ 2003). A mangalica szalonnájának 
zsírsavösszetétele, párosulva a nagy, 
93,5%-os zsírtartalommal, kiváló minő-
ségű füstölt szalonna előállítását teszi 
lehetővé (ENDER 2002).
Az összes telített zsírsavtartalom 
(SFA) : 41,78% a hagyományosé, 
39,88% a mangalicáé.

A kétszeresen telítetlen linolsav: 
10,63% a hagyományosé, 11,47% a 
mangalicáé.

A többszörösen telítetlen zsírsa-
vak (PUFA) aránya a linolsavon kívül 
kevesebb, mint 0,5%, míg a tengeri 
halak PUFA-tartalma mintegy 40%, eb-
ből 30% omega-3. 
A koleszterinmentesség nem igaz, ter-
mészetesen a különböző húsrészek-
ben eltérő az érték, de az átlag 83-85 
mg/100 g.
A mangalica szalonna 80g zsír/100g 
tartalmaz, és ami megfelel az egész-
séges szükséges napi adagnak a töb-
bi hús zsírtartalma alacsonyabb, max. 
21g/100g az izomban. - A hús – de 
még a szalonnáé is - koleszterin tar-
talma jóval alatta van a szükséges 
– javasolt napi adagnak : 300 mg/
nap (pl. sonka 67 mg/100g, szalonna 
130 mg/100g). - A mangalica hús 12-

16%-al kevesebb telített zsírsavat 
és 8-10%-al több telítetlen zsírsavat 
(n-3 és n-6) tartalmaz mint a fehér-
sertések húsa (Petrovic M. 2010).

Összegezve: a mangalicában a 
kétszeresen telítetlen egészséges 
linolsav tartalom több, az   egész-
ségtelen telített zsírsav pedig 2 %-al 
kevesebb, mint a hússertések eseté-
ben, tehát valóban egészségesebb a 
mangalica zsírösszetétele az emberi 
táplálkozás szempontjából.

Kiderült, hogy  a szalonna erősíti az 
immunrendszert, nem hiába, hogy 
nagyszüleink, dédszüleink erősek és 
egészségesek voltak a sok szalonnafo-
gyasztástól. Ez annak köszönhető, hogy 
a szalonna az Omega-6 zsírsavak cso-
portjába tartozó arachidonsavat tar-
talmaz, ami elősegíti a koleszterinszint 
csökkenését, és javítja a szervezet el-
lenálló képességét.

Zsírok kis mennyiségben jóté-
kony hatással vannak a szívre és a 
véredényekre, a szalonna szabá-
lyozza a belső szervek izmainak 
összehúzódásait, beleértve a szíviz-
mot is és az érnyomást. A dohányo-
soknak jó, ha fogyasztanak kis mennyi-
ségű szalonnát, mivel az szelént tartal-
maz, ami erősíti az immunrendszert és 
megakadályozza az oxidációt. Így a do-
hányzás okozta károsodások részben 
csökkennek. A szalonna az alkoholmér-
gezést is enyhíti, mivel a gyomorfalat 
zsírral vonja be, így megakadályozza az 
alkohol gyors felszívódását.

Disznózsírt a népi orvoslásban:

Ízületi fájdalmak:  lefekvés előtt jól 
kenjük be disznózsírral, vagy avas sza-
lonnával a kérdéses területet. A szalon-
nát daráljuk meg, majd a masszához 
adjunk egy evőkanál mézet. Miután 

bekentünk a testrészt, helyezzünk rá 
celofánt vagy pergament, és az egészet 
tekerjük be egy sállal, vagy gyapjú ken-
dővel. A pakolást hagyjuk egész éjszaka 
a fájós testrészen.

Az ízületek stimulálása betegségek 
után: a sérült területre vigyünk fel 100 
gramm disznózsírt, amelyhez adjunk 
egy kanál sót. A testrészt vastag gyap-
júkendőbe bugyoláljuk.

Ekcéma: megolvasszuk a sózatlan sza-
lonnát, majd hagyjuk kihűlni. Adjunk 
hozzá 2 kanál olvasztott zsírt, két tojás-
fehérjét, 100 gramm gyümölcspépet, 3 
kanál vérfüvet. A keveréket hagyjuk 2-3 
napig állni, majd a problémás területet 
naponta kétszer kenjük bel.

Fogfájás: egy vékony csík sózatlan sza-
lonnát tegyünk a fájós fog köré, a fájda-
lom pedig fokozatosan elmúlik.

Sarokcsont sarkantyú:  100 gramm 
sózatlan szalonnából vágjunk apróra, 
adjunk hozzá egy nyers tojást, valamint 
100 milliliter ecetkoncentrátumot. A 
keveréket hagyjuk sötét helyen állni, 
addig amíg a szalonna fel nem oldódik. 
Használat előtt a bokát forró vízben 
áztassuk, majd egy tamponnal vigyük 
fel a krémet a problémás területre. Csak 
éjszakára használjuk, nappal meleg víz-
zel mossuk meg a lábat. A kezelés idő-
tartama 5-7 nap.

Hústartósítási eljárás:

Konfitálás:
A konfitálás vagy zsírban abálás nem is 
főzési, hanem hústartósítási eljárás: az 
alacsony hőmérsékleten, sokáig készí-
tett húst kihűlés után a saját zsírjában 
sokáig lehet eltartani: egy szakszerűen 
készített, majd jól zárható üvegbe tett 
hús hetekig eláll. 

Fekete Zsóka

Elérhetőség:

Fekete Zsóka
Hajdúböszörmény

Telefon: +3670/943-33-44
Email: fekete.zsoka@gmail.com
Weblap: www.feketezsoka.hu
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Eredményes munka Fekete Zsóka Mangalica farmján
Egyedi termékek előállítása kiváló minőségben

Fekete Zsóka kislánykora óta rajong az 
állatokért. Emlékszik arra, amikor még 
nyulakkal foglalkozott, az is milyen ál-
dozatos munka volt. Most pedig még 
inkább több felelősség hárul rá, hiszen 
egy olyan fejlődő vállalkozás élén áll, 
ami megkívánja a folyamatos, követke-
zetes munkát. 

• Minek	köszönhető	az	eredményes	munka?
Szoros tervem van már az év első 

napjától az utolsóig. Persze sokat hi-
bázok és felejtek, de ebből is tanulok 
és fejlődök. A pozitív gondolkodás és 
egy széles mosoly, ami továbblendít a 
nehézségeken. A farm ugyan az én ne-

vemet viseli, azonban az eredményes 
munka annak köszönhető, hogy a csa-
ládom minden tagja szerves része en-
nek a vállalkozásnak. Mindenki hozzá 
teszi a saját tudását. Édesapám a biota-
karmányt biztosítja, édesanyám a pá-
lyázatok írásánál segít, a nagypapám a 
mangalica telepem megszervezésében 
vett részt. A testvéreim pedig szívesen 
besegítenek a termékek értékesítésénél.

•	Hogyan	jött	létre	a	farm?
Miután elvégeztem a Budapesti 

Corvinus Egyetem Élelmiszertudomá-
nyi karát, a tanulmányaim befejeztével 
beadtam a jelentkezésemet a fiatal gaz-
da pályázatra. A mangalica tenyésztésre 
többek között a családi gazdaságunk-
ban keletkező melléktermékek hasz-
nosítása céljából gondoltunk. Nyertem 
a pályázaton, és 2012-ben jött egy 
lehetőség, hogy megvásároljunk egy 
húsz kocából álló törzsállományt. Már 
nálunk voltak, amikor kiderült, hogy a 
kocák fele vemhes, úgyhogy egy héttel 
később több, mint ötven állatunk volt. 

Levegőt sem tud-
tunk venni, voltak 
olyan kismalacok, 
akiket kézből kel-
lett szoptatnunk! 
Mára már több, 
mint 40 anyako-
cás az állomány, 
ami körülbelül 350 
mangalicát tesz 
ki. Nálunk az álla-
tok törődést és jó 
takarmányt kap-
nak, tiszteljük őket 

azért, amit cserébe adnak. A munka-
morál nálunk nem üzemszerű. Az álla-
toknak  “all	inclusive” az ellátásuk. A te-
lepet is próbáljuk minél korszerűbben 
üzemeltetni, folyamatosan fejlesztjük, a 
meleg vizet például a napkollektornak 
köszönhetjük.

•	Milyen	termékeket	állítanak	elő?
Értékesítünk élőállatot, tenyészál-

latot, a meghizlalt egyedeket pedig 
feldolgozzuk és a termékeket helyi 
termelői piacokra, Budapestre, feszti-
válokra, valamint külföldre is visszük. 
A késztermékeink között szerepel: kol-
bász, szalonna és zsír, valamint olyan 
prémiumtermékek, mint például a 
sonka. Vannak töltelékáruink is: disz-
nósajt, hurka és különféle pástétomok. 
Mindig próbálunk újítani, nem célunk 
a tömegtermelés. Arra törekszünk, 
hogy mások legyünk, mint a többiek, 
és hogy minél jobb minőséget és minél 
egyedibb termékeket állítsunk elő. A 
családi vállalkozásnak továbbra is része 
a zöldségtermesztés, így például a saját 
termékeinkbe a saját paprikánkat és 
fokhagymánkat használjuk - ismertette 
Fekete Zsóka.

N. Z.

Elérhetőség:
Fekete Zsóka Mangalica Farm

4220 Hajdúböszörmény,
Mester utca 3/A

+36 70 943 33 44
fekete.zsoka@gmail.com

www.feketezsoka.hu

11• 2016. november • www.agrarmediairoda.hu



G O M B A T E R M E S Z T É S

12 • 2016. november •www.agrarmediairoda.hu

A laskagomba házi termesztésének alternatívái
A világ gombatermésének 70 %-át há-
rom gombafaj adja: a csiperke, a shii-
take és a laskagomba. A csiperkéből 
mintegy 2 milliót állítanak elő, a shiitake 
és a laskagombából 1-1 millió tonnát. 
A gomba tápanyagtartalma és állaga 
miatt is gyakori húspótló a vegetáriá-
nus étkezésben. Jó rostforrás, esszen-
ciális nyomelemeket, B2-, B3-, B5- és 
B12-vitamint, káliumot, antioxidánst, 
szelént és szívvédő rezet tartalmaz, ala-
csony kalóriatartalmú. Élettani hatásai 
mellett nem elhanyagolhatók sajátos 
íz- és zamatanyagai. A termesztett las-
kagomba külleme és íze igen közel áll a 
vadon termő egyedekéhez.

A laskagombát lehet farönkön, és 
úgynevezett zsákos megoldással is 
termeszteni. A zsákos módszer esetén 
egyre elterjedtebb a mobil gombaház 
építése.

A farönkön történő termesztés

A farönkön való termesztéshez ajánlott 
nyárfát, fűzfát, bükk és gyertyán fajokat 
használni. Az akác, a tölgy és a fenyő 
nem alkalmas gombatermesztésre. 
A legjobb a frissen kivágott, egész-
séges, még lédús fa a gombacsírával 
történő beoltáshoz. A rönköket 30-35 
cm-es darabokra szükséges fűrészelni, 
az egyes rönkök átmérője kb. 25 cm le-
gyen. 
A farönköket árnyékos, szélvédett he-
lyen egymástól 10-20 cm-re földbe 
süllyesztjük:
• 2/3 részben földbe ássuk, mindössze 
• 1/3 rész marad a kint a felszínen. 
A farönkök tetején érdemes furatokat 
készíteni, akár 10-15 db-ot, amibe majd 
a gombacsírát tesszük. A gombacsírát 
rámorzsoljuk a farönk felületére, vala-
mint oltópálcával, vagy akár kézzel is a 
fúrt lyukakba tömhetjük a gombacsírát.

Egy üveg (5 1iter) csírával kb. 200-250 
kg fa oltható be. Ezután fóliával vagy 
egyéb nejlonnal letakarjuk, hogy ne ér-
jen a gombacsírához föld, majd ezután 
földdel betakarjuk, és így hagyjuk 3-4 
hónapon át. Ez azért szükséges, mert 
az átszövetés időtartamában nem ér-
heti fény. A farönkök gombacsírával 
való beoltását akkor érdemes elvégez-
ni, amikor a hőmérséklet tartósan 15 
fok felett van, tehát május hónapban 
elegendő elkezdeni. Az átszövetés idő-
tartama 3-4 hónapot vesz igénybe, au-
gusztus végén, szeptemberben le lehet 

szedni róla a földet és eltávolítani a fóli-
át. Száraz időjárás esetén a rönköket és 
a környéküket öntözzük meg.
Ekkorra fehér színűvé kell, hogy váljon 
a farönk teteje, és az oldala is. Amint 
megcsípi az első reggeli dér, elkezd 
nőni a gomba, mely a fagyok beálltáig 
terem. Egy éve, tavaly november ele-
jén még szüreteltünk. A reggeli hideg 
miatt a gomba széle megfagyott, de 
amint magasabb lett a hőmérséklet, ki-
engedett és felhasználhatóvá vált.

A farönkös termesztés egyik nehézsé-
ge, hogy a gomba nemcsak a rönk tete-
jén, hanem oldalán is nő, így könnyeb-
ben bekerül a homok a kalap lemezei 
közé, ami onnan szinte eltávolíthatat-
lan. Ezért javasolt a föld és fólia eltávolí-
tása után nagyobb kavicsokat, szalmát 
tenni a farönkök köré és közé. 

A késői laskagomba szeptembertől de-
cemberig 2-3 alkalommal, a hibrid faj-
ták nyáron is teremnek. 100 kg faanyag 
3-4 év alatt kb. 20-25 kg gombát adhat 
le. A kihelyezett rönkök 3-4 évig az 
időnkénti öntözésen kívül más kezelést 
nem igényelnek.

A zsákos termesztés

Termesztő zsákot vagy átszövetve tu-
dunk vásárolni, vagy mi magunk is elké-
szíthetjük. Ebben nagy segítségünkre 
lehet a Szili István által írt Gombater-
mesztők könyve. 
Az alapanyagot fel kell aprítani, szára-
zon gőzölni, majd benedvesíteni, vagy 
meleg vízzel meríteni. A lehűlt alap-
anyaghoz hozzá kell keverni a gom-
bacsírát és kilyuggatott fóliazsákokba 
beletölteni. Megfelelő helyen 20-25 
nap múlva a zsák kifehéredik, összeáll. 
Kedvező feltételek mellett a lyukakon 
megjelennek a gombakezdemények. 

Az oltás folyamata

A föld és fólia takarás leszedése után nőtt 
laskagomba

Szalmával körbeágyazott farönkök
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Az átszövetés utolsó 10-15. napjától 
fényt kell biztosítanunk. Ez lehet ter-
mészetes fény vagy hideg fényű neon, 
maximálisan 70-150 lux erősséggel, 
napi 8-10 órában. A termőtestek ki-

 Termőzsák gombakezdeménnyel

 Szüretelés előtt

alakulásakor célszerű az intenzív szel-
lőztetést fenntartása (300-500 m3/t/h 
légmennyiség) a relatív páratartalom 
csökkentése 80-90 %-ra, valamint, a 
fajtától függően a helyiség különböző 
intenzitású fűtése. 10-12 Celsius fokos 
hőmérséklet a megfelelő a terméskép-
zéshez. A termésidő 1-2 hónapig tart. 
(Forrás:	 Szili	 István:	 Gombatermesztők 
könyve.)

A gombák szedését a kalap állapotá-
ból tudjuk megítélni, a kalap begön-
gyölt szélének kiegyenesedése előtt le 
kell szedni. A túlérett gomba szedése 
esetén később kezdődik a követke-
ző terméshullám, valamint a túlérett 

gombák nagy mennyiségben bocsát-
ják ki a spórát, mely allergiás reakciót 
válthat ki.

A farönkön termesztett laskagomba 
tapasztalataim szerint sötétebb színű, 
könnyebben tárolható, vásárlói vissza-
jelzések alapján ízletesebb.
A zsákos termesztés esetén a gomba 
világosabb színű, a csiperkénél is rosz-
szabbul tűri a szállítást, hűtése elen-
gedhetetlen, hűtőben 1-3 fokon né-
hány napig eláll.

Vámosi Vanda
okleveles	agrármérnök

(A	fotók	a	Szerző	saját	felvételei)

Saját tervezésű és gyártású szerkezetek, 
amelyek már bizonyítottak.

Kis- és nagy légterű növényházak akár teljes technológiával szerelve.
Generál kivitelezés, vagy egyedi megállapodás.

Csiperke és laska gombatermesztő házak.
Szigetelt állattartó házak ponyva borítással.

Növény-ház 2008 Kft.
3397 Maklár, Hunyadi J. u. 34.

www.noveny-haz.hu
Csollák Gábor ügyvezető

Tel.: +36 30 590 00 62
e-mail: novenyhazkft@gmail.com

Növény-ház 2008. Kft.
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Zubor Ferenc: 
A szervezett magyar galambtenyésztés szakirodalmának 

bibliográfiája 1831-2015
Több mint 

három esz-
tendővel ez-
előtt született 
meg a ga-
lambtenyész-
tés témakö-
rében ma-
gyar nyelven 
– legyen szó 
önálló kötet 
f o r m á j á b a n 
megszületett 

munkáról vagy időszaki kiadványok-
ban napvilágot látó szakcikkekről – 
megjelenő írások teljes és maradék-
talan összegyűjtésének gondolata. 
Az 1882-ben szervezeti kereteket öltő 
magyar galambtenyésztés szakiro-
dalmát egységes rendszerbe foglaló 
bibliográfia mindezidáig nem állt a 
galambkedvelők-és tenyésztők ren-
delkezésére. Az 540 oldalas névmuta-
tóval ellátott összeállítás felhasználása 
nemcsak a szervezett magyar galamb-
tenyésztés históriájának rekonstruálá-

sában adhat segítséget azok számára, 
akik a hazai galambtartás forrásanya-
gának és szakirodalmának különböző 
korszakaiban szeretnének eligazodni. 
A magyar nyelvű szakirodalom ösz-
szegyűjtésével, az abból napjainkig 
is aktuális információk felkutatásával, 
elérhetőségének lehetővé tételével, 
a szóban forgó témakör szakirodalma 
fejlődéstörténetének nyomon követ-
hetőségével a bibliográfia saját ko-
runk galambtenyésztésének ügyét is 
szolgálni kívánja. 

A munkával szemben támasztott 
többirányú igény eltérő jellegéből 
adódóan nem kis problémát okozott 
a bibliográfia szerkezeti felépítése. Az 
összeállítás szerkezetileg két részre 
osztható: Az önálló kötet formájában 
megjelent munkákra – amelyek köre 
a feltárás teljességének igényéből 
adódóan kiterjed a szakdolgozatok és 
disszertációk anyagára is –, valamint a 
periodikus kiadványokban megjelent 
szakcikkek anyagára. 

A munka összeállításá-
ban döntően az Országos	
Széchényi	Könyvtár valamint 
a Magyar	 Mezőgazdasági	
Múzeum	 és	 Könyvtár	 kata-
lógusában fellelhető szak-
irodalomra támaszkodtunk, 
így a bibliográfiában fellel-
hető könyvek és folyóirat-
cikkek az említett könyvtá-
rak állományában értelem-
szerűen hozzáférhetők. Az 
írások könnyebb fellelhető-
sége érdekében – az önálló 
köteteknél az egyes tételek, 
míg a folyóiratcikkek ese-
tében a periodikus kiadvá-
nyokat ismertető fejezet 
végén – feltüntetésre került 
a könyvtárakban használt 
raktári számuk is. 

A bibliográfia időrendi-
ségét tekintve három kor-
szakba rendezve – a kezde-
tektől	 1918-ig, 1918	 és	 1945	
között, valamint 1945-től	
napjainkig – koncentrálta 
az egyes témakörök szak-
irodalmát, de ezen belül az 
egyes tételek is a kronológi-
ai sorrendet követik. 

A bibliográfia tehát részint kro-
nológiai (a megjelenés ideje szerint 
rendszerező) valamint tárgyi-temati-
kus (téma szerint csoportosító) elren-
dezésben tárja a kutatók elé az érin-
tett időintervallum folyóiratcikkeit. A 
kronológiai sorrendtől való eltérésre 
csupán az azonos szerzőtől származó 
cikksorozatok folytatólagos regisztrá-
lása okán került sor.  Az összegyűjtött 
anyag döntő többségét szakmai	jellegű	
írások (tenyésztés, tartástechnológia, 
egészségügy), szakmai	jellegű	tudósítá-
sok (magyar vagy külföldi tenyésztő és 
állományának bemutatása, röptetések, 
versenyek, versenyszervezés és lebo-
nyolítás, versenytechnika, kiállítások és 
díjkiosztók), valamint a szervezeti	életet	
érintő	 közlemények (közgyűlési, taná-
csülési, szakülési és elnökségi határoza-
tok, illetve általánosságban véve a szer-
vezeti élet aktuális kérdéseit fejtegető 
írások) teszik ki.

A bibliográfiai anyag gyűjtése 2015. 
júniusában zárult le.

A könyv megrendelhető a Magyar Ga-
lamb- és Kisállattenyésztők Országos 
Szövetsége elérhetőségein: 

Cím: 1071 Budapest, Dembinszky 
utca 52. 
Telefon: (1) 342-5538) 
E-mail:	mgksz.info@gmail.com
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Rangos elismeréseket kapott az idei agrár-
kiállításokon a Zetor-Vas Kft. 
A nyíregyházi székhelyű Zetor-Vas Kft. 
már hosszú évek óta rendszeresen je-
len van mind az országos, mind pedig 
a térségi meghatározó kiállításokon 
- ismertette Vas Ottó ügyvezető igaz-
gató. Ezen a téren 2016-ban különösen 
eredményes évet mondhat magáénak 
a 1997-ben alakult, s így a jövő eszten-
dőben már a 20. születésnapját ünnep-
lő cég. 

A 34. AGROmashEXPO Nemzetközi 
Mezőgazdasági és Mezőgép Kiállí-
tás, valamint annak társ-rendezvénye, 
a VI. AgrárgépShow Mezőgazdasági 

Eszköz- és Gépkiállítás nyitotta meg 
ezt a sort Budapesten, ahol az általuk 
képviselt erőgép-márka közép univer-
zális traktora, a legújabb Zetor Crystal 
160-as típus Nemzetközi Termékfej-
lesztési Különdíjban részesült. 

Ezt követték a Hajdúböszörményben 
megrendezett V. Hajdúsági Expón és 
Traktorhúzó Európa Kupán szerzett 
Vásárdíj és a Traktorhúzó verseny 
3-as kategóriájában szerzett I. helye-
zés, valamint a debreceni jubileumi, 
XXV. Farmer – Expó Nemzetközi Me-
zőgazdasági Élelmiszeripari Szakki-

állításon	 kiállítóként kiérdemelt ran-
gos elismeréseik. 

Mindez a kapott díjaik és a vásári akci-
óik mellett annak is köszönhető volt, 
hogy a Zetor-Vas Kft. 1997 óta kiemel-
kedő hazai forgalmazója a Zetor, majd 
a Maschio Gaspardo és a McHale ter-
mékeknek. Megbízható szerviz háttér-
rel, jelentős alkatrész készlettel és ru-
galmas ügyfélkezeléssel is az ügyfeleik 
rendelkezésére tudnak állni – mondta 
végezetül Vas Ottó. 

Nádasi Zoltán 

A Zetor Crystal 160-as a 2016-os Traktorhúzó Európa Kupa hajdúbö-
szörményi állomásán 1. helyezett lett az amatőr 3-as kategóriában.

A Zetor-Vas Kft. standján mindegyik eseményen végig nagy volt az 
érdeklődés. 
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TERMÉKDÍJ A MAGYAR NÖVÉNYTERMESZTÉSÉRT 2015.
BIOFIL SAVANYÚ, NORMÁL, LÚGOS 
TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNYEK

TERMÉKDÍJ A MAGYAR NÖVÉNYTERMESZTÉSÉRT 2016.
BIOFIL BORSÓ, SZÓJA 
TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNYEK

HAZAI TERMÉKFEJLESZTÉSI KÜLÖNDÍJ 2016.
BIOFIL BORSÓ, SZÓJA 
TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNYEK
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TALAJ- ÉS NÖVÉNYSPECIFIKUS 
TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNYEK
savanyú, normál, lúgos talajokra, 
szója és borsó növényekre, szárbontásra

Az AKG most támogatja 
a baktériumtrágyázást!

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ 2015. 
BIOFIL SAVANYÚ, NORMÁL, LÚGOS 
TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNYEK
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