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Őszi búzát és kukoricát tesztel fajtakísérleteiben 
a VSZT és a GOSZ

Az őszi búza és a kukorica fajtakísér-
letekkel a Vetőmag Szövetség Szakma-
közi Szervezet és Terméktanács (VSZT), 
valamint a Gabonatermesztők Orszá-
gos Szövetségének (GOSZ) célja, hogy 
a gazdálkodók független forrásból hi-
teles, számukra hasznos információkat 
kaphassanak az egyes fajtákról.

Az őszi búza fajtákat tizedik, a kuko-
ricát pedig tizenegyedik éve vizsgál-
ják a Vetőmag Szövetség Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács, valamint a 
Gabonatermesztők Országos Szövetsé-
gének posztregisztrációs fajtakísérlete-
iben, amelyeket ezúttal is a NÉBIH Nö-
vénytermesztési és Kertészeti Igazgató-
ság Szántóföldi Növények Fajtakísérleti 
Osztálya végez. A szakmai felügyeletet 
pedig a Fajtakísérleti Innovációs Tanács 
biztosítja.

Polgár Gábor, a Vetőmag Szövetség 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
igazgatója elmondta: a vizsgált fajtákat 
kódszámmal látták el, így a kísérletben 
a fajtanemesítő kiléte a dekódolásig is-
meretlen a közreműködő szakemberek 
számára. A fajtakísérletek célja, hogy 
a termelők számára jól hasznosítható, 
objektív információt adjon a különbö-
ző adottságú területeken termesztett, 
majd különböző vizsgálatokon kiérté-
kelt fajtákról. 

Az őszi búza kísérletben összesen 
45 fajtát vizsgálnak eltérő termőhe-
lyi adottságok mellett az ország több 
pontján, Mosonmagyaróváron, Szom-
bathelyen, Jászboldogházán, Tordason, 
Szarvason, Iregszemcsén, Eszterág-
pusztán, Székkutason, Gyulatanyán és 
Debrecenben. A kísérleti helyszíneken 
különböző termőképességű talajon ve-
tették el a vetőmagokat, majd a nyári 
aratást követően a terméseredmények 
mellett a beltartalmi értékeiket is meg-
vizsgálják.

Az idei évben a posztregisztráci-
ós kísérletben a FAO 300, 400 és 500 
éréscsoportba tartozó kukoricafajták 
vesznek részt. A kísérletek első beállítá-
sa óta eltelt 10 év évben 15 nemesítő 
200 kukorica fajtája mérettette meg 

teljesítményét. Idén az ország tizenegy 
pontján - Tordason, Jászboldogházán, 
Szombathelyen, Eszterágpusztán, Deb-
recenben, Kaposváron, Mezőhegyesen, 
Nyíregyházán, Iregszemcsén, Székku-
tason, valamint Jánoshalmán tesztelik 
a hibrideket. A kísérletek nemcsak a 
szemtermés eredmények összehason-
lítására szorítkoznak, hanem három 
helyszínen különböző termőhelyi vi-
szonyok mellett elvégzett érésdina-
mikai vizsgálat is gazdagítja a fajtához 
kapcsolható termesztési információkat.

A kísérletek eredményeiről az év má-
sodik felében összefoglalók készülnek 
majd, amelyeket mindenki számára el-
érhetővé tesznek a szövetség honlap-
ján.

Forrás:
Vetőmag Szövetség Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanács
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A termelés emelkedő tendenciája gyorsabb, 
mint a felhasználásé

A 2016/17-es szezon adatai alapján 
továbbra sincs ok, de lehetőség sem 
igazán arra, hogy a gabona-félék vagy 
az olajosmagvak piacán áttörő és jelen-
tős áremelkedés következzen be. 

A 2017. áprilisi adatok alapján a világ 
mindhárom meghatározó termékénél, 
a búzánál, a kukoricánál és a szójabab-
nál is a korábbi éveket elérő, de inkább 
meghaladó termésekkel kell számolni. 
A most már a következő szezont is be-
folyásoló adatok közül kiemelkedő a 
dél-amerikai kukorica és szójabab ter-
més előrejelzés, amely a tavalyi vissza-
esést követően jelentős többletet ad a 
kereskedelem felé. 

Szójababból Brazília 14 %-kal tud 
majd többet exportálni és ez önma-
gában kiteszi a mostani szezon ex-
port-többlet növekedés 90 %-át. Az 
USA, mint meghatározó szereplő 55,11 
millió tonnás kivitele alig 4 %-kal na-
gyobb csak, mint volt 2015/16-ban, de 
a brazil növekedés 9,3 milliós tonnás 
lehetősége alapvetően meghatározza a 
piacok kilátásait.

Hasonlóan jó a helyzet a kukorica 
esetében is. Az április adatok előtt az 
idei szezon termés-mennyiségét még 
1,05 milliárd tonna alá várták az elem-
zők, de ez most a déli félteke jó ered-
ményeinek köszönhetően jelentősen 
nőtt és most már 1.054 millió tonnára 
becsülik a termés mennyiségét. Csak 
az előző, márciusi adatokhoz képest is 
nőtt a termésmennyiség Argentínában 
1, Brazíliában 2 millió tonnával, és így 
nem váratlan már, hogy a szezon végi 
készletek is 223 millió tonnás szintet ér-
hetnek majd el. 

Említésre méltó, hogy a legutóbbi 
hírek alapján ennek a készlet-meny-
nyiségnek mintegy felét birtokló Kína 
készleteinek jelentős leépítésére készül 
– ismételten. A szezon elején már jelez-
ték, hogy nem tartható a készletek ezen 
szintje, de a korábbi években felhalmo-
zott áruval komoly minőségi gondok 
akadtak, ezért nem volt elég hatásos 
a központi döntés a felhasználás foko-
zására. Mindemellett a 215 millió ton-
nás termelés fedezte az elmúlt évek 
felhasználását és csak az utóbbi évben 

nőtt az elsősorban ipari felhasználás, 
hogy elkezdődhetett a készletek leépí-
tése. A megoldásra utal, hogy az utóbbi 
hónapokban Kína gyakorlatilag nem, 
vagy alig importált DDGS-t és etanolt 
és a kukorica bevitele is drasztikusan 
visszaesett.

A búza helyzete nem változott, itt 
már sokkal inkább a 2017/18-as szezon 
várható eredményei kerültek előtérbe. 
Az őszi vetések alapján már megkez-

dődtek a találgatások és megjelentek 
az első számok is, melyek a termelés to-
vábbi bővülésével számolnak. Részletes 
adatok egyelőre nem jelentek meg, és 
mivel az idei szezon adatai a déli félte-
kén még nem véglegesek, nem zárható 
ki, hogy a globális búza-termés a kö-
vetkező szezonban mégiscsak csökkeni 
fog, ugyanis az idei hozamok jellemző-
en magasabbak voltak a vártnál. Ezért 
lehet döntő majd a szezon folyamán, 
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hogy az átlaghozamok hogyan fognak 
alakulni. A mostani információk alapján 
azonban nem várható, hogy a felhasz-
nálás szintje nagyobb legyen, mint a 
termelésé és a készletek csökkenése 
kezdődjön meg. Előrejelzések szerint 
erre még legalább 3 évet várni kell, azt 
becslik egyes források, hogy a felhasz-
nálásban következhet be jelentősebb 
ugrás, amennyiben az árak a jelenlegi 
vagy e közeli szinteken maradnak. Az 
már a pénzügyi világ döntése lesz, hogy 
ez milyen formában jut el a rendeltetési 
helyére, a növekedés a fejlődő világ ré-
gióiból várható, főként az észak-afrikai 
és a dél-kelet ázsiai területekről, ahol 
a fizetőképes keresletet sokszor csak a 
segély-programok jelentik.

A jellemző helyzetet ábrázolják a 
diagrammok is, ahol a függőleges osz-
lopok mutatják a készlet-szintek alaku-
lását, míg a színes vonalat a termelést 
illetve a felhasználást az USDA (= az 
Egyesült Államok Mg. Min.) áprilisi ada-
tai alapján.

A világ dolgai mellett hazai érdekes-
ségek is megjelentek az elmúlt hetek-
ben és ezek közül szerintem a legfonto-
sabb a tavaszi vetésterületek alakulása.

Miért is érdekes ez?
A szakma egy jelentős része arról 

beszél, hogy drasztikusan visszaesett 
a kukorica vetésterület, a napraforgó 
őrült módon nőtt és valahogy én nem 
látom ezt a számokban.

A nyilvánosan elérhető statisztika 

adatok és mostani előrejelzések alap-
ján van változás, de azért ezt még nem 
tartom katasztrofálisnak, piacot felfor-
gatónak.

A kukorica terület csökkenése orszá-
gos szinten 35 ezer hektár, vagyis a tava-
lyi terület 3,3 %-a. A napraforgó-terület 
ehhez képest 4,5%-kal vagyis 28,6 ezer 
hektárral nőtt. Úgy vélem, ez nem az a 
nagyság, ami alapvetően befolyásolni 
fogja a piaci helyzetet. A kukoricánál 
legfeljebb az lehet az eredménye, hogy 
az eladói nyomás, az export-kényszer 
kisebb lesz, míg a napraforgó esetében 
valamivel többet kell vinni exportra és 
a termésnek nem a 23 %-a, hanem pl. 
24/25 %-a kerül exportra.

Hogy azért mégis hogyan alakult az 
elmúlt két szezon, az látható az alábbi 
ábrán, amit a hivatalos adatok alapján 
állítottam össze:  Az egyes oszlopok je-
lentése: nf16/15= a napraforgó vetéste-
rületének változása 2016-ban 2015-höz 
viszonyítva – illetve 2017-ben 2016-os 
képest valamint ugyanezek a kukoricá-
ra vonatkozóan. 

Ehhez természetesen kapcsolódik 
még a szójavetésterület-alakulása is, de 
az gyakorlatilag megegyezik a tavalyi 
kb. 66 ezer hektárral, így nem várható 
nagy elmozdulás ott sem. A NAK ada-
tait persze meg lehet kérdőjelezni, de 
kérdem én, van annál jobb és publikus 
adat? 

Összességében nem várom, hogy a 
kereslet-kínálati helyzetünkben jelen-
tős változás lesz, az a kérdés szerintem, 
mennyi export többletünk lesz, és azt 
hova és mikor fogjuk tudni értékesíte-
ni.

A búza és a kukorica helyzetét itthon 
is meghatározza a készlet-helyzet, de 
ezek az információk olyan mértékben 
bizonytalanok, hogy a kínálat adatainál 
nem vettem figyelembe, gyakorlatilag 
csak a termés várható mennyiségét ál-
lítottam egymás mellé a felhasználás 
valamivel jobban következő adatai-
val. Ezekből is látszik, hogy az elmúlt 
öt év átlag-termésével számolva, a 
most ismert területeken bőven meg 
fog teremni a hazai szükséglet – sőt a 
kalkulálható export fölött is lesz még 
mennyiség. Ezt azért tartom fontosnak, 
mert ezzel jelezhető előre, mennyire 
intenzíven és mikor kell elkezdeni az 
értékesítéseket ahhoz, hogy a termelő 
az árbevételét is előre tudja ütemezni.
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És végül, az árak alakulásáról:
Sem a világpiaci, sem a belföldi 

helyzetben nem látható olyan ténye-
ző, aminek eredményeként jelentősen 
elmozdulnának az árak, a jegyzések 
a jelenlegi szintekről. Természetesen 
a következő hetek, hónapok időjá-
rása alapvetően befolyásolhatja a 
termés-eredményeket és minden 
egyik-napról megváltozhat, de a mos-
tani készlet-helyzet és a szezon eddigi 
időjárása globálisan nem valószínű, 
hogy lehetőséget adjon egy fordulatra.

Az árak stabilak, időnként a terme-
lési költségek alá lecsúsznak, de onnan 
eddig rendre korrigált a piac, és nem 
szorultak be a jegyzések tartósan az 
elviselhető szint alá. Tudom, minden-
kinek más az elviselhető szint és te-
rületenként is jelentősen eltérnek az 
eredmények, de összességében nézve 
azt várom, hogy a tavaly nyári árszintek 

körül lesznek idén is betakarításkor a 
jegyzések. Kiszámíthatatlan tényezők 
mindig vannak, főként a devizaárfo-
lyamok mozgása tud meglepetéseket 
okozni, ezért is tartom szükséges-
nek, hogy a termelők is - akárcsak a 
nagy végfelhasználók és kereskedők - 
amennyire csak lehet, tegyék kiszámít-
hatóvá árbevételüket.

Az alábbi ábra a MATIF-on, a pári-
zsi tőzsdén jegyzett búza és kukorica 
árfolyamot tünteti fel. Alapértékként 
ezt úgy lehet figyelembe venni, ha az 
ottani jegyzésekből 35-37 EUR/to-t le-
vonunk és azt tekintjük mérvadónak. 

Persze ez is eltérhet, ha gond lesz itt-
hon és a belső piac elszakad az export-
tól, de addig azzal kell számolnunk, 
amit a piac is figyelembe vesz és ez je-
lentős mértékben a MATIF.

Remélem a következő hetek a szán-
tóföldi munkákra alkalmas időjárást 

hoznak és a betakarítás közeledtével 
inkább az optimizmus erősödik.

Bidló Gábor 
Budagabona Kft.

(A Gabonapiaci elemzéseinket 
videó formában is követheti 

a honlapunkon: 
www.agrarmediairoda.hu)
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Cirok: több, mint kukoricapótló
Az elmúlt években folyamatosan nőtt 
a cirokfélék termőterülete Magyaror-
szágon. Az évente mintegy 20 ezer 
hektáron - elsősorban takarmányozási, 
kisebb arányban élelmiszeripari célra - 
vetett növénycsoport termesztése a jö-
vőben újabb lendületet vehet, ugyanis 
a hírek szerint az Európai Unió is támo-
gatni fogja a gazdálkodókat. 
Európa több mint háromszáz cirokterm-
esztéssel foglalkozó szakembere nem-
régiben Bukarestben tanácskozott, ahol 
összegezték a feltörekvő ágazat helyze-
tét. A rendezvény legfontosabb híre az 
volt, hogy Brüsszel is támogatni fogja 
a cirokfélék termesztését, és ez a hazai 
gazdálkodók számára is nagyobb lehe-
tőségeket teremthet, mondta Feczák 
János, a Vetőmag Szövetség Szakmakö-
zi Szervezet és Terméktanács elnökségi 
tagja. 

•    A cirokfélék viszonylag kevéssé is-
mert, de nagyon jó termőképességű 
növények – hangsúlyozta Feczák János. 
– A szubtropikus, a vizet jobban hasz-
nosító cirokfajták a kukoricához képest 
könnyebben, kedvezőbb költséggel 
termeszthetőek, és különösen aszályos 
években képesek kiugró teljesítmé-
nyekre. Termésátlaguk tekintetében a 
kukoricával azonos mennyiség realizál-
ható azonos körülmények mellett, az 

új nemesítésű intenzív hibridekkel pe-
dig akár 12 tonna is betakarítható egy 
hektárról. Az elmúlt évben a szántóföldi 
növények szinte mindegyike kiválóan 
teljesített, a cirok is meghozta a saját 
kiválónak mondható termésátlagait, de 
a különbség nem volt annyira kiugró, 
mint egy csapadékszegény évben. 

A világ ötödik legnagyobb gabonan-
övényének vetésterülete Magyaror-
szágon is folyamatosan növekszik, ma 
mintegy 20-22 ezer hektárra tehető. 
Ennek harmadán silócirok és szudáni 
fű terem, kétharmadán pedig az elmúlt 
években jelentősen felfutó szemescir-
kot termesztenek a gazdálkodók. Az 
évente betakarított 45-50 ezer tonna 
mennyiségből 30-40 ezer tonnát - fő-
ként Belgiumba, Hollandiába és Skan-
dináviába - exportálnak. A termesztés 
mennyisége tekintetében Európában 
első helyen Franciaország áll, a második 
Olaszország, Magyarország pedig a har-
madik. Világszinten az USA, Nigéria és 
India áll az élen. 
Feczák János szerint a piacon is jelentős 
igény mutatkozik a korszerű hibridek-
re, ma már ezeket érdemes vetni. Mivel 
az új nemesítésű modern hibrideknek 
nincs vagy nagyon alacsony a tannin-
tartalma, így az állattenyésztésben is 
jól hasznosíthatóak. Ázsiában például 

a legnagyobb baromfitakarmányt ké-
pezik. A tanninmentes cirokkal száz 
százalékban ki lehet váltani a kukoricát. 
A növény bioetanol gyártásához, bio-
gáz előállításához is felhasználható. A 
cirok beltartalmát tekintve az árpához 
hasonlít, magas a fehérje és az ásványi 
anyag tartalma. Ma már egyre növek-
vő mértékű felhasználás tapasztalható 
az élelmiszeriparban is. Fokozódik az 
érdeklődés a magyar vonatkozású Pop 
Cirok és cirok liszt iránt, mely utóbbi a 
gluténmentes élelmiszerek fontos alap-
anyaga lehet.
•  A magyar piac legnagyobb gondja 
a kiszámíthatatlanság. Jelenleg nincs 
olyan vállalkozás, amely a készleteket 
finanszírozná, így előfordulhat, hogy a 
hirtelen megnövekvő igények kielégí-
tésére nincsenek azonnal mozgósítható 
nagyobb volumenű vetőmagkészletek. 
A bukaresti konferencia legfontosabb 
üzenete, hogy a szakma összefogott a 
szektor fejlődése érdekében. E mellé 
támogatás is lesz az unió részéről, de 
sokat kell még dolgozni a szemléletfor-
málás terén, hogy az agrárium szereplői 
és a szélesebb társadalom is megismer-
je e fontos növények világszinten már 
ismert és felhasznált előnyös tulajdon-
ságait. 

Forrás:
Vetőmag Szövetség Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanács
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15% kalciumot, 2% magnéziu-
mot, 0,5% bórt, 0,2% cinket és 
10% nitrogént tartalmaz. A nit-
rogén tartalmának köszönhe-
tően az aminosav képződésén 
keresztül segíti a a fehérjeszin-
tézist.

Mikor érdemes kijuttatni?
• Virágzás után folyamatosan,
• gyümölcs növekedés folya-

matában 6–12 alkalommal,
• sejtszám növekedés, sejt na-

gyobbodás, hormonkezelés 
esetén – kálcium pótlás,

• rügyfeltöltés differenciáló-
dás idején,

• augusztus – „tárolási beteg-
ségek ellen”.

 A gyümölcs növekedését se-
gíti elő a növényi hormonokban 
gazdag Hedland Alga készít-
mény. Az Ascophylium nodosum 
alga mellet 8% nitrogént, 8,8% 
foszfort, 6,2% káliumot, plussz 
magnézium, réz, bór, vas, mo-
libdén, cink mikroelemeket is 
tartalmaz. Ezen kívül megtalál-
hatóak még benne aminosavak 
is, amelyek a fehérjék felépíté-
séért felelősek. Serkenti a sejt-
osztódást, sejtnövekedést és 
az anyagcserét, ezáltal haszná-
latával a tavaszi hűvös időjárás 
esetén a stressztűrő képesség 
is nő. Alkalmazásának ideje vi-
rágzás előtt és után, majd a gyü-
mölcsnövekedés időszakában 
illetve érés előtt.  
 A gyümölcs egyenletes fejlő-
déséhez azonban több elemre is 
szükség van. A Headland Komp-
lex készítmény alkalmazásával, 

Minőségi gyümölcstermeszté-
sünk egyik fontos alappillére a 
megfelelő tápanyagellátás. A 
tápanyagellátással a növény 
igényeinek kielégítése, a növény 
egészségének megőrzése (im-
munitás, növényvédelem), ext-
raprofi t elérése a fő cél. Ehhez 
nyújt segítséget a Hed-Land 
Hungária Kft. kiváló minőségű 
lombtrágyái, biostimulátorai. 
 Gyümölcstermesztésünk so-
rán nagyon sokféle tápanyagot 
juttatunk ki. A vegetáció kezde-
ti időszakában, virágzáskor az 
egyik legfontosabb tápelem a 
bór. A Hed-Land Hungária Kft. 
által forgalmazott Hed-Land 
Bórmix 150 g/l bórt tartalmaz, 
aminek hasznosulását a benne 
található molibdén (7,5 g/l) is 
gyorsítja. A bór megterméke-
nyülésben, rügydifferenciáló-
dásban, virágszervek fejlődé-
sében játszik fontos szerepet, 
a sejtfal stabilitását fokozza, 
részt vesz a növekedés szabá-
lyozó anyagok képzésében. 
 A megterményülés után 
azonnal elkezdődik a sejtek 
növekedése és azok száma is 
gyorsan nő. Annak érdekében, 
hogy a sejtfal megfelelő stabi-

litású legyen, szép, egészséges, 
jól tárolható gyümölcsöket szü-
reteljünk elegendő mennyiségű 
kalciumot kell biztosítanunk. A 
kalcium sejtfal alkotó, ezáltal a 
hús keményebb, a gyümölcs fi -
ziológiai betegségekre kevésbé 
fogékony, jól tárolható lesz, re-
pedésre kevésbé lesz hajlamos. 
Erre nyújt segítséget a kedvező 
ár-érték arányú Carnival, amely 

Gyümölcsösök kondicionálása
HED-LAND készítményekkel

amely 11 féle mikro-, mezo- és 
makro elemet tartalmaz, tudjuk 
biztosítani az immunrendszer 
megfelelő működését és a nö-
vény normális növekedését. A 
könnyen oldható lombtrágya 
összetétele: nitrogén 20%, fosz-

for 8%, kálium 14%, kén 9,7%, 
magnézium 2%, mangán 0,26%, 
réz 0,2%, cink 0,14%, bór 0,04%, 
vas 0,02%, molibdén 0,006%. 
Olyan területeken, ahol a talaj-
ra kiszórt műtrágyák bizonyos 

környezeti feltételek miatt 
már kevésbé hasznosulnak a 
Headland Komplex levélre való 
kipermetezése csökkentheti a 
relatív tápanyaghiányt, segíti 
a növény életét azzal, hogy az 
antagonisták egymás között 
harmóniát teremt.
 A gyümölcs érése során szí-
nesítő hatással bír a magas ká-
lium tartalmú (32,9%) Headland 
Hi-K készítmény. Csonthéjasok-
nál főleg cseresznyénél fő prob-
léma a repedésre való hajlam 
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HEADLAND ALGA+

SZÁRAZ IDŐBEN IS 
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www.hedland.hu

Golden Delicious Reinders®, Nyírmada

Scarlet Spur®Evasni (S), Nyírtelek

www.hedland.hu

csökkentése. Az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján elmondható, 
hogy Headland Hi-K felhaszná-
lása csökkenti a gyümölcsök 
repedését. Mind a színesítő , 
mind a gyümölcs keménységét 
növelő hatást fokozni tudjuk, 
amennyiben a Hedlan Alga és a 
Headland Hi-K terméket együt-
tesen alkalmazzuk.
 Lényeges, hogy a minőségi 
gyümölcs termesztése, a meg-
növekedett termésmennyiség 
nagyobb tápanyag igényt je-
lent. A Hed-Land Hungária Kft. 

premium kategórás, magas 
tápelem tartalmú készítményei 
ebben nyújtanak segítéget. Al-
kalmazásukkal garantált a mi-
nőségi, homogén, export piac-
képes gyümölcsök szüretelése.
 Bővebb információt találhat 
a www.hedland.hu honlapun-
kon. Amennyiben kérdésük van 
a készítményekkel, technológi-
ákkal kapcsolatban hívják szak-
tanácsadóinkat!

Telephely: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10.

Illés Attila
mérnök, 

szaktanácsadó
06/30/9001-130

Kalydi Tamás
mérnök, 

szaktanácsadó 
06/70/6743-319

Kollégáink szívesen állnak a ren-
delkezésükre.
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A gyümölcsritkítás jelentősége 
az almatermesztésben

Régóta hangsúlyozott, már-már kis-
sé elcsépelt mondat az almatermesz-
tésben, hogy csak a kiváló minőségű 
gyümölcs értékesíthető a piacon. Saj-
nos be kell látnunk, hogy a fokozódó 
piaci verseny egyre nagyobb követel-
ményeket állít a termesztők elé. A nö-
vekvő munkaerőhiány és az irreálisan 
emelkedő költségek miatt csak az ma-
radhat talpon, aki évről-évre magas 
minőségű terméket állít elő. A rend-
szeres terméshozás csak megfelelő ter-
mésszabályozással érhető el, amely a 
hazai kertekben sajnos még nem általá-
nosan alkalmazott technológiai elem. A 
termésszabályozás egy összetett, egy-
másra épülő tevékenységekből álló fo-
lyamat, melynek eredménye a kiegyen-
súlyozott, rendszeres terméshozás és a 
kiváló minőségű gyümölcs.

Az almafák sokkal több virágot hoz-
nak és ezekből a virágokból sokkal több 
gyümölcs képződik, mint amennyi az 
optimális termés kineveléséhez szük-
séges. A hazai almatermesztés egyik 
legnagyobb problémája az évről-évre 
folyamatos terméshozás és homogén 
gyümölcsminőség hiánya. Sok alma-
termesztő életét megkeseríti az alter-
nanciának nevezett jelenség, amely a 
gyümölcsfáknál (főleg alma fajtáknál) 
a rendszertelen terméshozást okozza, 
hiszen egyik évben túlságosan nagy 
terméssel és rossz minőséggel, míg a 
rákövetkező évben alacsony termésho-
zammal lehet számolni. 

Az alternanciának bármilyen mó-
don történő csökkentése tehát az 
egyik legfontosabb technológiai ele-
me a modern almatermesztésnek. 
Ennek egyik megoldási lehetősége a 
virág- vagy gyümölcsritkítás.

Ma már a virág- és gyümölcsritkítás 
egy általánosan alkalmazott techno-
lógiai eljárás a modern gyümölcster-
mesztésben azzal a céllal, hogy ma-
ximalizáljuk a piacképes gyümölcsök 
számát, javítsuk a gyümölcs minőségét, 
valamint elősegítsük a következő évi 
termést biztosító virágrügyképződést.
A kémiai hatóanyagok fejlődése és 
széleskörű használata előtt a kézi 
gyümölcsritkítás volt az általáno-
san alkalmazott technológiai eljárás. 
A munkaerő költségének drasztikus 
emelkedésével a kézi gyümölcsritkítás 
gazdaságtalanná vált, napjainkban is 
alkalmazzuk azonban a kémiai eljárá-
sok kiegészítő elemeként, valamint az 
ökológiai termesztésben, ahol a kémiai 
ritkító anyagok használata tiltott. 

Kézi gyümölcsritkítás 
Eredetileg ez volt a gyümölcsritkítás 
egyetlen módja, és míg a piac megfe-
lelően honorálta az áru értékében a 
gyümölcs méretét, rendszeresen alkal-
mazták is az üzemi gyümölcsösökben. 
Napjainkban a vegyszeres gyümölcsrit-
kítás kiegészítésére vagy korrekciójára 
alkalmazzuk. A művelet optimális idő-
pontja június vége - július eleje. Ebben 
az időszakban már befejeződött a ter-
mészetes gyümölcshullás, így a fánkén-
ti végleges darabszám beállítása nagy 
biztonsággal elvégezhető. 
A kézi gyümölcsritkítás elsődleges célja 
a gyümölcsméret növelése, ezzel egyi-
dejűleg azonban javul a színeződés és 
csökken a szüreti munkaerő szükséglet 
is. Az újabb kutatási eredmények sze-
rint a következő évi termésmennyiség-

re gyakorolt hatása csekély, így az alter-
nancia csökkentésére kevésbé hatásos, 
mint a virágzáskor vagy a virágzás után 
közvetlenül végzett ritkítás.
Az első ütemben az egy virágzatból 
származó, csokrosan álló gyümölcsök 
közül csak a legfejlettebbet hagyjuk 
meg. Előnye, hogy nem igényel külön-
leges mérlegelést és a túlterhelést elő-
idéző gyümölcsmennyiség 3/4 részé-
nek eltávolítását. Gyorsan elvégezhető 
akár képzetlen munkaerővel is, így ha-
marabb érvényesülnek a túlterhelődés 
mérséklődésének előnyei. 

A 40-50 t/ha, ideális méretű gyümöl-
csöt úgy kaphatunk, hogy a szükséges 
hektáronkénti termés eléréséhez defi-
niáljuk az egy fára jutó gyümölcsök 
darabszámát és a fa gyümölcsszámát 
erre a szintre redukáljuk. A fajták között 
lényeges érzékenységi különbségek 
vannak abban, hogy milyen mérték-
ben igénylik a gyümölcsritkítást ahhoz, 
hogy a folyó és a következő évi termés 
mennyisége és minősége ne csökken-
jen.

Egyes fajták a gyümölcsritkító te-
hermentesítés nélkül is viszonylag fo-
lyamatosan, jól teremnek. Más fajták 
még a gyümölcsritkítás időpontjára is 
nagyon érzékenyek. Mivel a kézi gyü-
mölcsritkítás 4-6 hétig is elhúzódó fo-
lyamat lehet, fontos érdekünk fűződik 
ahhoz, hogy tudjuk, mely érzékeny faj-
tákat kell mielőbb leritkítanunk és me-
lyeket hagyhatunk utoljára.
Nagyon érzékeny, minél korábban rit-
kítandó fajták a Jonagold változatok és 
a Golden Delicious klónok. Ezt követi a 
Red Delicious fajtakör és az Idared.

Vegyszeres virág- vagy gyümölcsritkí-
tás
Ahhoz, hogy a céljainknak megfelelő 
mennyiségű gyümölcs maradjon a fán, 
fontos már a metszéskor kalkulációt vé-
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gezni ahhoz, hogy a metszéssel meny-
nyi virágrügyet távolítsunk el. A hektá-
ronkénti 50 tonnás termés eléréséhez 
az ideális méretű gyümölcsből (75-85 
mm) kb. 220-250 ezer darabot kell 
meghagynunk. Tőszámtól függően ez 
a mennyiség fánként változó; egy 3000 
db fa/ha állománysűrűségű ültetvény-
ben 83-85 db gyümölcsöt jelent fán-
ként. Ehhez körülbelül azonos számú 
rügyet kell meghagynunk a metszés 
során, amely alapját képezi az adott évi 
termésnek a ritkítás után.
Számos készítmény áll rendelkezé-
sünkre, a virágzás kezdetétől a zölddió 
nagyságú gyümölcsméretig (20 mm), 
hogy beavatkozzunk a gyümölcskötő-
dési folyamatokba és szabályozzuk a 
fánkénti gyümölcsök darabszámát. 

ATS (ammónium-tioszulfát) – a perzse-
lő hatásának köszönhetően éri el a rit-
kító hatást, ugyanis környezetétől vizet 
von el, így a bibe beszárításával meg-
akadályozza a megtermékenyülést. A 
még ki nem nyílt, vagy már megtermé-
kenyített virágokat nem károsítja. Elap-
rózódásra hajlamos fajták esetében a 
fővirág megtermékenyülésekor, túlzot-
tan nagyméretű gyümölcsök képzésére 
hajlamos fajtáknál a fővirág kinyílására 
időzítsük a kezelést. Optimális hőmér-
séklet 15 – 22°C.
Auxintartalmú ritkító hatású vegyületek:
- NAA (1-Naftil-ecetsav): sziromhullás 
után 5-14 nappal, 5-7 mm gyümölcsát-
mérőnél alkalmazzuk. Jól ritkítható faj-
ták: Jonathan, Idared, Golden Delicious, 
Gála.

- NAD (2-(1-naftil)-acetamid):  50%-os 
sziromhullás után 7 napon belül, 5-6 
mm gyümölcsátmérőnél alkalmazzuk. 
Jól ritkítható fajták: Pinova, Jonagold 
változatok, Golden Delicious.
- Citokininek (6-benziladenin: BA): gá-
tolja az auxinszállítást és segíti az eti-
léntermelést. Szelektíven hat. A gyen-
gén fejlett gyümölcsök lehullanak, a 
fán maradó gyümölcsök sejtszáma pe-
dig nagyobb lesz. 8-16 mm gyümölcs-
át mérő között alkalmazható (10-12 mm 
ideális). Az alkalmazott koncentráció 
erősen fajtafüggő. Jól reagáló fajták 
a Gála, Golden Delicious, Pinova, Red 
Delicious klónok. 
- Etefon: a kijuttatás után etilén szaba-
dul fel. 20 mm-es gyümölcsnagyságig 
használható. Korábbi használat esetén 
nagyobb lehet a ritkító hatás. Haszná-
lata nagymértékben segíti a virágrügy-
képződést.

A ritkítás egy összetett, sok tényező 
figyelembevételével meghatározott 
technológiai eljárás, mindenképpen 
javasolt hozzáértő szakember tanácsát 
kikérni.

Dr. Takács Ferenc 
tudományos főmunkatárs
NAIK Gyümölcstermesztési

Kutató Intézet
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A 2001-ben Reinhard Vöhringer, 
német cseresznye termelő egy sok 
esővel járó, erős jégverés után gon-
dolkozott egy olyan rendszeren, 
ahol a gyümölcsvédelmet, optimá-
lis mikroklímát, jég,- és hő elleni 
védekezést tűzte ki célul, a könnyű 
összeszerelhetőség mellett. A közis-
mert megoldások nem feleltek meg 
az elvárásoknak (nem nyújtott meg-
felelő védelmet a szél ellen, túl drá-
ga volt, az összeszerelés túl időigé-
nyes). Ezért kifejlesztett egy egyedi 
védőfólia-rendszert, a már jól be-

vállt jégeső elleni védőháló-rend-
szer alapján. Ez a rendszer a VOEN 
nevet kapta, amely 2004 óta év-
ről-évre egyre több ültetvényt véd 
meg a klímatikus csapások ellen. A 
rendszer már nem csak Európában 
bizonyított, hanem Kanadában, az 
USÁ-ban, Chílében, Ausztráliában, 

Tazmániában, Újzélandon és már 
Japánban is! A VOEN rendszer fő-
leg cseresznye és bogyósok védel-
mében játszik fontos szerepet, de 
kiépítésre került már kajszibarack, 
szilva és goji bogyó ültetvényekben 
is! Jelenleg összesen 1485 hektá-
ron található VOEN rendszer és ez a 
szám évről-évre nő.

A VOEN technológia alapja a 
jégháló, amelyen a sorok hosszá-
ban néhány egy oldalon varrott UV 
biztos, magas fényáteresztő képes-
ségű fóliacsíkok vannak. A fóliacsí-
kok tetőcserépszerűen fedik egy-

mást. Ennek az egyedi kialakításnak 
köszönhetően csökkenteni tudjuk 
a szerkezetre nehezedő légellen-
állást. Csapadék esetén viszont az 
egymást fedő fóliacsíkok nem en-
gedik a csapadék gyümölcsre való 
jutását, így az a sorok közepére hul-
lik. A VOEN rendszer egy rugalmas 
rendszer, amely felépíthető fém, fa 
és betonoszlopokból is.

A speciális takarásnak köszön-
hetően a forró nyári hónapokban 
sokkal kedvezőbb klíma alakul ki, a 
folyamatos ventillációnak köszön-
hetően. Ebből következik, hogy a 
gyümölcsök turgora, keménysége 
kedvezőbben alakul, a gyümölcs 
ropogós lesz. Termelői és mérési 
eredmények bizonyítják a maga-
sabb hozamokat, nagyobb gyümöl-
csöket. Mivel a gyümölcsöket nem 
éri csapadék, így a kórokozók fer-
tőzését is minimalizálni tudjuk. Egy 
holland termelő szerint kevesebbet 
védekeznek kórokozók ellen mióta 
kiépítették a VOEN technológiát. 
Mindezek mellett a rendszer kom-
binálható rovarok elleni hálóval, 
amely nagy segítséget jelent a Dro-
sophila suzukii, foltosszárnyú musli-
ca elleni védekezésben. 

Repedés ellen másképpen...

A VOEN rendszer előnyei: 
• Könnyű összeszerelés és szétszerelés, a jég és eső elleni takarást egyszerre kell mozgatni

• Különböző térállásban is telepíthető
• Csak néhány kisebb alkatrészből áll

• Középen nincs feszítőhuzal,
• Nagy viharnak is ellenáll

• Nincsenek karabinerek, feszítő gumikötelek és lyukak
• A faoszlopok tömörek, erősek

• A fémoszlopok galvanizálta és több évtizedes az élettartamuk (minimum 50 év)
• Nagyobb gyümölcsök

• Magasabb terméshozam
• Optimális klíma, egészségesebb, termésbiztosabb fák

• Nincs repedt gyümölcs
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Vadásszuk le a gyomokat!
A kukorica gyomirtására olyan 

terméket kell keresni, amely bizto-
sítja a kukorica tartós gyommen-
tességét, ezáltal megakadályozza a 
gyomok víz-és tápanyagpazarlását, 
ugyanakkor kedvező árának kö-
szönhetően a költségtakarékossá-
got is segíti. 

Az FMC-Agro Hungary Kft. ve-
zette be a Vizsla Pack nevű kukori-
ca gyomirtó csomagot, amelynek 
összetevői a Rosan (proszulfuron + 
dikamba) és a Nic-It (nikoszulfuron). 
A három hatóanyag kitűnően ki-
egészíti egymást, ezáltal tökéletes 
gyomirtó hatást eredményez, a már 
kikelt gyomok ellen. Abban az eset-
ben, ha elhúzódó gyomkelésre kell 
számítani, a Vizsla Pack Gold (1 db 
Vizsla Pack + 10 liter Successor T) 
a tökéletes választás. A Successor T 
hatóanyagai jelentős talajhatással 
bírnak. A petoxamid és a terbuti-
lazin is rendelkezik csírázás gátló 
hatással. A kijuttatás után lehulló 
csapadék bemossa a talajba, ezál-
tal több hetes tartamhatással ren-
delkezik, amely megakadályozza a 
gyomok újrakelését. A kombináció 
hatékony a legtöbb, kukoricában 
előforduló gyom ellen. A magról 
kelő gyomok (csattanó maszlag, 

libatop fajok, disznóparéj fajok, ke-
serűfű, parlagfű, selyemmályva, var-
júmák, napraforgó árvakelés, kakas-
lábfű, muhar-fajok, köles-fajok, stb.) 
mellett több, évelő gyom ellen is 
kitűnő hatékonysággal rendelkezik 
(pl.: mezei acat, apró szulák, fenyér-
cirok, stb.)

A Vizsla PackGold-ot a magról 
kelő kétszikű gyomok 2-6 leveles, 
magról kelő egyszikűek gyökérvál-
tás előtti állapotában kell kijuttatni.  
Amennyiben a területen fenyércirok 
van, annak 10-20 cm-es fejlettségé-
nél végezzük a kezelést, a kukorica 
5 leveles állapotáig. 

A Vizsla Pack Gold évelő gyomok-
tól mentes területen,         6 hektár 
kukorica kezelésére elegendő, ab-
ban az esetben, ha erős az évelő 
gyom (pl. mezei acat, fenyércirok) 
fertőzés, akkor 5 hektárra hasz-
náljunk egy csomagot. Kedvező 
hektárköltségének és igen széles 
gyomirtó spektrumának köszönhe-
tően kitűnő megoldás a kukorica 
állományban történő gyomirtására. 
Hosszú tartamhatása miatt, nincs 
gond a terület újra gyomosodásá-
val sem. A Vizsla Pack és Vizsla Pack 
Gold alkalmazása esetén utóvete-
mény korlátozás nincs.

A Vizsla Pack és a Vizsla Pack Gold 
csomagok az FMC-Agro Hunga-
ry Kft. Duplán tankolunk! termelői 
kedvezmény programjában 2017-
ben dupla pontértékkel kerülnek 
elszámolásra, így (csomagtól füg-
gően) akár már 3-4 csomag meg-
vásárlása esetén (a regisztráció és a 
számlamásolatok beküldése után) 
küldik év végén a feltöltött Mol Blue 
kártyát.

A felhasználói tapasztalatok vi-
deómontázs a www.fmcagro.hu 
oldalon, illetve az alábbi QR kód 
nyomán érhető el.

További információ:
Rácz Tibor 

06-20/9438-698 
www.fmcagro.hu

A Vizsla Pack Gold több hetes tartamhatással rendelkezik, 
előtérben a kezeletlen terület (Debrecen, 2015. június)

A Vizsla Pack Gold kezelés után 2 héttel, minden gyom elpusz-
tult, előtérben a kezeletlen terület. Debrecen, 2015. május)
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LEVADÁSSZUK A GYOMOKAT

vizsla pack+vizsla pack gold_FMC hirdetes.ai   1   01/12/15   11:54

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék:
Rácz Tibor:  +36-20/9438-698
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9.00 Kiállítás nyitása Állati jó játszópark nyitástól zárásig
Főzőverseny marha és sertés húsból “G” szektor

9.30 3 M kutyasuli bemutatója Díjugrató verseny “G” szektor

10.00 Tenyészállat felvezetés XXXIII. Szent György Napi Juhásztalálkozó 
- megnyitó

10.30 Fogatbemutató
11.00 Magyar kutyafajták bemutatója

11.30                                                   Gyermek lovasok ügyességi versenye Juh és kecske tenyészállat bemutató 
és értékesítés “D” szektor

12.00 Ifjú Holstein-tenyésztők XX. Országos
Felvezető Versenye STIHL timbersports bemutató

12.30 Lovastorna bemutató
12.50 „Táncoló paták”

13.00 Csikós bemutató A lovak nyelvén - Hamza Viktória    
13.30 Fogatbemutató Húsmarha fajtabemutató
14.00 Tenyészmén felvezetés Főzőverseny eredményhirdetése
14.30 Gyermek lovasok ügyességi versenye
15.00 Magyar kutyafajták bemutatója

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

16.30 Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub bemutatója Csikós és lovastorna bemutató
17.00 „Táncoló paták”
17.30 Bemutató fejés

“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 showbírálata Ló tenyészállat bírálat
Charolais tenyészállat bírálat  Juh és kecske tenyészállat bírálat “D” szektor

10.30 Holstein-fríz showbírálat                                                                        

11.00 Baromfi fajtabemutató 

13.00 Limousin és blonde d’aquitaine tenyészállat 
bírálat Sertés tenyészállat bírálat “C” szektor

15.00 Magyartarka húshasznosítású showbírálata Hal fajtabemutató “H” szektor

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

17.30 Bemutató fejés

19.00 Tenyésztői est

9.00 Kiállítás nyitása Állati jó játszópark nyitástól zárásig
Vadhús főző verseny “G” szektor

9.30 3 M kutyasuli bemutatója

10.00 Tenyészállat felvezetés
Ünnepélyes díjkiosztás

CAN-C, Szabadidős fogathajtó verseny  
I. forduló “G” szektor

10.30 Csikós bemutató
10.40 Fogat bemutató
11.30 Gyermek lovasok ügyességi versenye
12.00 Lovastorna bemutató Hal fajtabemutató “H” szektor

12.30 Csikós bemutató Szabadidomító lovas bemutató Tászler 
Melindával

13.00 Holstein-fríz felvezetők ügyességi versenye Tenyészmén bemutató CAN-C, Szabadidős fogathajtó verseny  
II. forduló “G” szektor

13.30 Húsmarha fajtabemutató Sertés árverés “C” szektor

14.00
Agrár-felsőoktatási Intézmények  
Országos Gazdászversenye
Baromfi fajtabemutató

Főzőverseny eredményhirdetése

14.30 Fogat bemutató
15.30 Magyar vizsla show
16.00 Gidrán fajtabemutató
16.30 Lovastorna bemutató
16.50 „Táncoló paták”
17.00 Hostein-fríz nyírási és fejési bemutató 3 M kutyasuli bemutatója
18.00 Bemutató fejés
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