
2017.december - 2018. január

Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap

V. évfolyam 1. szám

• AGROmashEXPO 2018 
• Agrárkamarai Melléklet

• Bio-Fer baromfi szerves trágya pellet gyártás
• Aktuális Pályázati kiírások 

• Rövid Ellátási Láncok
• Merre tovább Szabolcsi Alma? 

• Alma Marketing Nagykálló
• A lucerna jelentősége

• Mangalica zsír és szalonna



R E L

2 • 2017. dec. - 2018. jan. •www.agrarmediairoda.hu2 • 2017. dec. - 2018. jan. •www.agrarmediairoda.hu

Modern gazdálkodás van.

36. AGROmashEXPO Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás
8. AgrárgépShow Mezőgazdasági eszköz- és gépkiállítás

Az agrárium és mezőgépész szakma legnagyobb  
és legjelentősebb szakkiállítása:
• 7 pavilon – 38.000 négyzetméter – 45.000 látogató
• Input-gépesítés-logisztika széles kínálata
•	 A	hazai	mezőgazdasági	gépkínálat	legszélesebb	körű	bemutatkozása	(MEGFOSZ)
•	 Hazai	gépgyártás	újdonságai	(MEGOSZ)
•	 Gazdag	szakmai	kísérőprogram
•	 Széleskörű	szakmai	összefogás

Bővebb információ: www.agromashexpo.hu • www.agrargepshow.hu

2018. január 24-27. Hivatalos lap: Online médiapartner: Agroinform.hu
mezőgazdasági portál

Egyidejű kiállítások:
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A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei küldöttgyű-
lése 2017. november 24-én meg-
tartotta alakuló ülését, ahol meg-
választották a megyei tisztség-
viselőket, köztük a NAK megyei 
elnökét, Rácz Imrét. 

A 2017. november 3-i kamarai 
választások eredménye alapján a 
Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Szövetsége (Magosz) 
és 17 támogató szervezetének 
küldöttjelölt-listáján szereplő sze-
mélyek alkotják a 90 fős megyei 
küldöttgyűlést. A Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei küldöttgyűlés 
2017. november 24-én megtartotta 
alakuló ülését, ahol megválasztot-
ták a megyei elnököt és alelnökö-
ket, az Etikai Bizottság tagjait, a 
kamarai osztályok megyei vezetőit, 
illetve azt a 15 országos küldöttet, 
akik az országos küldöttgyűlésen 
képviselik a megyét.

A NAK Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei elnökének Rácz Imrét 
választották, az ő munkáját 7 alel-
nök: Bölcskei György mezőgazda-
ságért, Bakti János élelmiszeripa-
rért, Bori Vilmos vidékfejlesztésért, 
Szőke Attila általános agrárgazda-
sági ügyekért, illetve Görömbei Vil-
mos, Dani Attila, ifj. Rácz Imre helyi 
földbizottsági ügyekért felelős alel-
nök segíti.

A megyei küldöttek maguk közül 
Bakti Jánost, Bényei Illés Mihályt, 
Bori Vilmost, Bölcskei Györgyöt, 
Dobos Ferencet, a Bátortrade Kft. 
képviseletében Dr. Petis Mihály 
Pétert, Görömbei Vilmost, Guti 
Rudolfot, Kovács Csabát, Mazák Ist-
vánt, a Vetőmag és Szárító Kft. kép-

viseletében Pásztor Andrást, Szőke 
Attilát, ifj. Rácz Imrét, Tamás Pétert 
és Varga Sándort választották orszá-
gos küldöttnek.

A megyei Etikai Bizottság tagja 
lett Guti Rudolf, Tóth Sándor, Varga 
Zoltán és Volenszki Gergely József.

A NAK országos küldöttgyűlése 
2017. májusában határozott arról, 
hogy a hatékonyabb működés 
érdekében a tisztújítás alkalmával 
átalakul a kamarai szakmai osz-
tályok rendszere. Országosan és 
megyei szinten az összevonások és 
racionalizálások révén az eddigi 15 
helyett 9 osztály megalakítására 
van lehetőség, ebből a megyében 
9 db osztály jön létre. A Szántóföldi 
növénytermesztési és beszállító 
ipari osztályt a Vetőmag és Szárító 
Kft. képviseletében Pásztor András, 
a Kertészeti és beszállító ipari osz-
tályt Dr. Takács Ferenc, az Állatte-
nyésztési és beszállító ipari osztályt 

Bodnár Mihály, az Élelmiszer-fel-
dolgozási osztályt a Szatmári Kon-
zervgyár Kft. képviseletében Dr. 
Szórádi Sándor, az Élelmiszer-ke-
reskedelmi osztályt a Nyírség Hasso 
Kft. képviseletében Krámer Zoltán, 
a Kistermelői és helyi kezdeménye-
zések osztályt Görömbei Vilmos, az 
Erdő-, vad-, és halgazdálkodási osz-
tályt a Nyírerdő Nyírségi Erdészet 
ZRT. képviseletében Szalacsi Árpád, 
az Együttműködés, fiatal gazda és 
innovációs osztályt az Agrárunió 
Szövetkezet képviseletében Hor-
nyák György, a Környezeti, vízgaz-
dálkodási és fenntarthatósági osz-
tályt Páll Péter vezeti a megyében. 
A megválasztott megyei tisztségvi-
selők megbízatása 5 évre szól.
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Megválasztották a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
tisztségviselőit

Jakab István, a MAGOSZ elnöke (balról), az Országgyűlés alelnöke gratulál 
Rácz Imre újra választott megyei elnöknek
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B I O - F E R  B A R O M F I  S Z E R V E S  T R Á G Y A  P E L L E T

A Baromfi – Coop Kft. a „Többcélú 
organikus biofermentum termékcsa-
lád kidolgozása és piaci bevezetése” 
témájú projekt indító tájékoztatóját 
2018. január 11-én, Baktalóránthá-
zán, a Fenyves Hotel Rendezvény-
termében tartotta meg. 

Az eseményen jelen voltak az or-
szágos és a térségi média, az írott 
és az elektronikus sajtó, a partner 
agrár-cégek, mezőgazdasági vállal-
kozások képviselői, valamint gazdál-
kodók és őstermelők is. 

A rendezvényen részletesen is-
mertetésre kerültek a projekt főbb 
elemei, a megvalósulásuk helyszínei 
és a konzorciumi tagok is. A projekt 
megvalósítására létrejött Konzorci-
umnak a Baromfi-Coop Kft. mellett 
tagja még a Debreceni Egyetem, a 
TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kft. és a 
„MULTIMIX” Mezőgazdasági Ter-
vező, Fejlesztő, Beruházó, Szol-
gáltató Kft. is.

A Bárány László által alapított Ba-
romfi-Coop Kft.-nél a tudatos építke-
zés része volt, hogy a tenyésztéshez 
kapcsolódó minden tevékenységet 
igyekeztek a cégen belül megoldani. 
Ezáltal a takarmány-termeltetéstől 
és keveréstől kezdve a keltetésen 
át a vágóbaromfi-neveléséig, majd 
feldolgozásáig minden egy kézben 

A célok ismertetéséről tartott tájé-
koztatójában Bárány László elmond-
ta, a kutatás-fejlesztési projekt során 
olyan környezetkímélő eljárást, illet-
ve gépesítést alkalmaznak, amely 
ipari méretekben teszi lehetővé a 
mélyalmos baromfi istálló-trágyák 
feldolgozását és sterilizációját, az 
így kapott fermentátumot (trágya 
pelletet) pedig szerves tápanyagként 
értékesítik és újra a talajba juttatják.

A kifejlesztett gyártás-technológia 
olyan biofermentum előállítását és 
komplettálását teszi lehetővé, amely 
igazodik a növényi kultúrák igényei-
hez és tetszőleges mértékben segíti 
azok kijuttatását a vegetáció bár-
mely időszakában – mondta Bárány 
László.

A baromfi trágya, mint alapanyag, 
a legfontosabb makro elemeken 
kívül (N, P, K) számtalan mikro- és 
nyomelemeket tartalmaz, ame-
lyeknek a pótlása létfontosságú, de 
egyben költséges folyamat a hagyo-
mányos műtrágya tápanyag pótlás 
mellett. A talajba kerülő, fermentált 
szerves anyag egy igazi talaj-kondí-
cionáló készítmény, amely komplex 
hatást gyakorol a talajok fizikai, ké-
miai és mikrobiológiai tulajdonsá-
gaira. Ezen előnyök alapján hosszú 
távon biztosítja a talajok termékeny-
ségét.

Szöveg és fotó: 
Nádasi Zoltán
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maradt, most pedig a melléktermék 
hasznosítása is teljes körűen meg-
oldhatóvá válik.

Mintegy 60 ezer tonna baromfit-
rágyát dolgoz majd fel évente az a 
szervesanyag-kezelő központ, amit 
a baromfitenyésztéssel foglalkozó 
Baromfi-Coop Kft. hoz létre 2,52 
milliárd forint értékben - ismertet-
te megnyitó beszédében Bárány 
László ügyvezető igazgató, aki a 
konzorcium vezető tisztét is betölti. 
A vállalat több, mint 270.000 négy-

zetméteren nevelt tyúkot és brojler 
csirkét, melyek mélyalmos trágyája 
egész évben rendelkezésre áll, mint 
alapanyag. A folyamatos trágyakép-
ződés, valamint az évi 30.000 tonnás 
mennyiség lehetővé tette, hogy en-
nek feldolgozásánál „ipari méretű” és 
korszerűségű megoldásokat valósít-
sanak meg.

Projekt indító tájékoztató a baromfi szerves 
trágya pellet termékcsalád kidolgozásáról és 
piaci bevezetéséről

Bárány László tájékoztatója



SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Bio-Fer baromfi szerves trágya pellet gyártástechnoló-
giájának kifejlesztéséről, piaci bevezetéséről
A talaj egy természeti erőforrás, minőségének megőrzése 
nemzetgazdasági cél. Az intenzív mezőgazdasági termelés sajátos 
velejárója lett a talajok minőségének romlása, termékenységének csök-
kenése.
Az elmúlt évtizedekben Európában és Hazánkban is drasztikusan csökkent a talajok szerves 
anyag készlete. Bár az istállótrágyával történő szerves anyag pótlásának évezredes hagyományai vannak, 
azonban napjainkban a lecsökkent állatállomány trágyatermelése nem fedezi a növénytermesztés szükség-
leteit. Ugyanakkor, a környezetbarát termékek köre folyamatosan bővül, eladási áraik ma már versenyké-
pessé teszik mind a szántóföldi növénytermesztés, mind a zöldség és gyümölcs termesztés termékeit.
A konzorcium arra vállalkozott, hogy a K+F keretek között olyan egységes rendszerbe foglalható, kör-
nyezetkímélő és energiatakarékos eljárást, ún. „szerves anyag kezelő központot” fejleszt ki, ami új-
szerűen, mégis ipari méretekben végzi el a mélyalmos baromfi istálló trágyák ellenőrzött feltárását 
és sterilizációját.
A létrehozandó „szerves anyag kezelő központ” segítségével a zárt rendszerű technológiai folyamatokon 
keresztül patogén kórokozóktól és gyommagvaktól mentes, többféle összetételű, egyedileg formulázott 
organikus Bio Fermentum termékcsaládot állítunk elő.

A projekt elemei, megvalósulási helyszínei és a konzorciumi tagok bemutatása

A projekt legfontosabb célja egy környezetkímélő, a legkorszerűbb bio technológiai eszközöket alkalmazó 
műszaki, technológiai géprendszer kifejlesztése. Ez a projektelem Nyírjákó külterületén, a Baromfi – Coop 
Kft. tulajdonában meglévő fermentációs üzem mellett, zöldmezős beruházás keretében valósul meg. A 
projekt további elemei kutatási és diagnosztikai laboratórium és műszerpark létesítése a Debreceni Egye-
temen (Debrecen) és a Baromfi – Coop Kft. nyírkércsi központjában valósul meg. A gépi, technológiai 
rendszerek fejlesztését a Multimix Kft. végzi, részben saját telephelyén, részben a zöldmezős beruházás 
helyszínén, Nyírjákón. A kisparcellás, középparcellás és nagyüzemi tápanyag felhasználási kísérleteket a 
Timac AGRO Hungária Kft. valamint a Debreceni Egyetem kísérleti tangazdasága végzi több telephelyen, 
több helyszínen.

A K+F tevékenység, egyben a beruházás kezdete:  2017. november 01.
A projekt zárás és egyben az üzemi kísérletek befejezése:  2020. október 31.

A K+F eredményeként létrejött beruházással a Baromfi – Coop Kft. telephelyein mintegy 15 új munka-
hely jön létre.
Az új üzem teljes kapacitása évi 60.000 tonna szerves baromfi trágya feldolgozása lesz. Ez hozzávető-
leg 75 millió db csirke és tyúk állomány éves baromfi trágya termelését fogja kezelni. Ez a kapacitás a 
későbbiek során évi 100.000 tonnára bővíthető, ami így Európa legnagyobb szerves trágya feldolgozó 
üzeme lesz.
A projekt során elszámolható költségek: 2,52 milliárd forint.
A megítélt támogatás összege: 1,63 milliárd forint. – Ez 64,7%-os intenzitást jelent.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-2.2.1-15-2017-00043
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Jelenleg nyitva levő pályáza-
tok: ültetvény-telepítés támogatása 
öntözés kialakításának lehetőségé-
vel, gyógynövény termesztés támo-
gatása, szakmai tanulmányutak és 
csereprogramok (gyakornok prog-
ram), együttműködések támoga-
tása a REL (Rövid Ellátási Láncok) és 
a helyi piacok kialakításáért, fejlesz-
téséért és promóciójáért, mezőgaz-
dasági kisüzemek fejlesztése, tanyák 
háztartási léptékű villamos energia 
és vízellátás, valamint szennyvízke-
zelési fejlesztései

1., Tanyák háztartási léptékű vil-
lamos energia és vízellátás, vala-
mint szennyvízkezelési fejlesztései

A felhívás keretében a tanyákon 
megvalósuló háztartási léptékű vil-
lamos energia és vízellátás, vala-
mit a szennyvízkezelési fejleszté-
sek támogathatók. Kiemelten azon 
tanyák infrastrukturális ellátottsá-
gának fejlesztése, amelyek villamos 
energia, vízellátási rendszere vagy 
szennyvízkezelése elavult. A pályá-
zatban az 1. célterületre a termé-
szetes személyek a 2. célterületre 
pedig a települési önkormányzatok 
nyújthatnak be támogatási kérel-
met. 

Pályázati feltételek természe-
tes személy esetében: 18. élet évét 
betöltött, cselekvőképes személy, 
a támogatási kérelem benyújtá-
sát megelőző év január 1-től életvi-
tel szerűen tanyán, mint lakóhelyén 
vagy lakóhelyével azonos telepü-
léshez tartozó tanyán, mint tartóz-
kodási helyén él, a tanya a körzeti 
földhivatali nyilvántartás szerint 
a saját vagy közeli hozzátartozója 
tulajdonában van.  Fontos, hogy 
a támogatási intenzitás egysége-
sen, járási besorolástól függetle-
nül 95%!!

2., Együttműködések támoga-
tása a REL és a helyi piacok kiala-
kításáért, fejlesztéséért és promó-
ciójáért

A piacszervezők a Rövid Ellátási 
Láncok megvalósításával járulnak 
hozzá ahhoz, hogy a gazdálkodók 
jó minőségű, feldolgozott termékei 
közvetlen vagy egy közvetítő által 
a piacra jussanak. A Rövid Ellátási 
Láncok (REL) szerepe a mezőgazda-
sági feldolgozott termékek értéke-
sítésében az, hogy több, különféle 
módon juthassanak el a termékek 
közvetlenül a fogyasztókhoz. 

1 REL-t minimum 5 gazdálkodó 
alakíthat, de a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű kínálat kialakítá-
sához elengedhetetlen ennél jóval 
több számú gazdálkodó bevonása. 

Pályázni azon gazdálkodók tud-
nak, amelyek árbevételének min. 
50%-a mezőgazdasági termelésből 
származik.  

3., Szakmai tanulmányutak és 
csereprogramok (gyakornok prog-
ram)

Ezt a pályázatot akkor ajánljuk 
a gazdák figyelmébe, amennyi-
ben gazdaságában olyan techno-
lógiával dolgozik, amely figyelemre 
méltó, újszerű, speciális vagy inno-
vatív, és szeretne munkaerőt találni 
gazdaságába, de előtte bele kel-
lene, hogy tanuljon a speciális folya-
matokba. 

Olyan mezőgazdasági termelő 
pályázhat, amely: legalább 2 éve 
folytat mezőgazdasági termelő 
tevékenységet, rendelkezik lega-
lább 6000 Euró STÉ méretű gazda-
sággal (pályázat benyújtását meg-
előző évre), a pályázó vagy a pályázó 
gazdaságának vezetője rendelke-
zik legalább középfokú mezőgaz-
dasági végzettséggel, a támoga-
tási kérelem benyújtását megelőző 
5 éven belül legalább egyszer szak-
mai továbbképzésen vett részt. 

Gyakornokkal kapcsolatos elvárá-
sok: min. 60, max. 120 nap időtar-
talmú lehet a foglalkoztatás, a mun-
káltatóval nem állhat közeli hoz-
zátartozói viszonyban, legalább 

középfokú mezőgazdasági vég-
zettséggel kell rendelkeznie, őster-
melőnek vagy egyéni vállalkozó-
nak kell lennie, diákok esetén csak 
tanulmányi szünetben vehetnek 
részt a programban.

Igényelhető támogatási összeg: 
162 Euro/fő/nap összegnek megfe-
lelő forintösszeg: (120 nap foglal-
koztatás esetén 6.023.000 Ft. / fő )

Támogatási intenzitás: 100%

4., Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése

A kisüzemek fejlesztésénél olyan 
gazdálkodók jelentkezését várjuk, 
amelyek:

- üzemmérete 3000-6000 Euro 
STÉ közé esik

- főállású őstermelő vagy mikro 
vállalkozásnak és mezőgazda-
sági termelőnek minősülő főál-
lású egyéni vállalkozó

Támogatható tevékenységek: leg-
feljebb négy éves időszak eltelté-
vel a mezőgazdasági termelő tevé-
kenységből származó üzemmérete 
meghaladja a 6000 eurót, vagy a 
mezőgazdasági termelésből szár-
mazó értékesítés árbevétele meg-
haladja a 6000 eurót. (kb. 1.800.000 
Ft)

Támogatási összeg: 15.000 Euró-
nak megfelelő forintösszeg (kb. 4,5 
millió Ft.) 

Támogatási intenzitás: 100%

5., Ültetvény- telepítés támoga-
tása öntözés kialakításának lehe-
tőségével

Támogatható tevékenységek:

- új ültetvény telepítése öntözés-
sel, kerítéssel, támrendszerrel (a 
hagyományos térállásnál inten-
zívebb telepítés támogatott)

- meglévő ültetvény cseréje, a 
termőre fordulástól számított, 
a pályázat benyújtásának idő-
pontjáig 12 évnél öregebb ültet-
vény faj- vagy fajtaszerkezeté-
nek korszerűsítése vagy megvál-
toztatása 

- 12 évnél nem öregebb ültetvény 

Aktuális pályázati kiírások
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korszerűsítése: öntözőrendszer, 
geotextíliák elhelyezése, víztáro-
zók létesítése, szivattyúk, szerel-
vények, fogyasztásmérők besze-
relése

- meglévő, alacsony hatásfokú szi-
vattyúk cseréje és a hozzá tar-
tozó szerelvények

- öntözőberendezések energiael-
látásának biztosítása megújuló 
energiaforrásból

Kik pályázhatnak:

Őstermelők / fiatal mezőgazda-
sági termelők / egyéni vállalkozók 
/ társas vállalkozások, amennyiben:

- a mezőgazdasági üzemméret 
eléri a 6000 euró STÉ üzemmé-
retet, és 

- az előző éves árbevételük leg-
alább 50%-a mezőgazdasági ter-
melő tevékenységből szárma-
zott, 

- az öntözés annak a gazdál-
kodónak támogatható, amely 
beruházás olyan vízbázison 
valósul meg, amely vízminő-
sége: JÓ. (A vízbázis besorolást 
vízügyi tervező tudja megmon-
dani.) Amennyiben nem JÓ a 
besorolás, akkor az öntözés rész 
nem támogatható.

A telepíthető gyümölcsök: alma, 
kajszi, őszibarack, cseresznye, 
meggy, mandula, dió, gesztenye, 
köszméte, piros ribiszke, málna, 
szeder, csemegeszőlő, körte, birs, 
szilva, mogyoró, szamóca, bodza, 
áfonya 

Az igényelhető maximális támoga-
tási összeg: 75 millió Ft.

A támogatás mértéke: 50%, fiatal 
gazda esetében: 60%

A pályázatok további feltételeiről 
érdeklődjön a 

Magyar Vidékért Kft.-nél:
Szögyényi Imre: 20/590-5717

palyazat@videkert.hu

Hernáczki Ibolya
Magyar Vidékért Kft.

Piacszervezők keresik a jó minőségű magyar 
feldolgozott élelmiszereket termelőktől

RÖVID ELLÁTÁSI LÁNCok megva-
lósításával járulnak hozzá a piac-
szervezők ahhoz, hogy a gazdálko-
dók jó minőségű, feldolgozott ter-
mékei közvetlen, vagy egy közve-
títő általi piacra jussanak.

A Rövid Ellátási Láncok (REL) sze-
repe a mezőgazdasági feldolgozott 
termékek értékesítésében az, hogy 
több, különféle módon juthassanak 
el a termékek közvetlenül a fogyasz-
tókhoz.

A hogyan, milyen gyorsan, milyen 
mennyiségben, milyen feldolgo-
zottsági szinten és milyen minő-
ségben típusú kérdések megvála-
szolása a REL-en belül elsősorban a 
piacszervező dolga.

1 REL-t minimum 5 gazdálkodó 
alakíthat, de a megfelelő mennyi-

ségű és minőségű kínálat kialakítá-
sához elengedhetetlen ennél jóval 
több számú gazdálkodó bevonása 
a terméket kínálók sorába.

A REL csoport piacszervezője ala-
kítja ki a kínálati szortimentet, és 
a megfelelő értékesítési módokat 
kialakítja, mint pl.: helyi termék bolt, 
internetes értékesítés, doboz rend-
szer kialakítása és működtetése, 
szedd magad akciók lebonyolítása, 
és még sorolhatnánk a lehetősége-
ket az értékesítésre.

A piacszervező szerepe tehát igen 
nagy a REL csoport működtetésé-
ben, nem beszélve a szemléletfor-
máláshoz szükséges marketing és 
promóciós tevékenységek meg-
szervezéséről, lebonyolításáról.

Fontos, hogy a REL alapvetően 
nem termel hasznot, mint szerve-
zet, saját magának. A gazdának ter-
mel hasznot, ezért elengedhetetlen 
a résztvevő, beszállító gazdaságok 
személyes közreműködése, együtt-
működése, hogy tényleg a saját-
jának mondhassa az értékesítést a 
gazdálkodó. 

Elsődleges célja minden erőfe-
szítésnek az, hogy közvetítő nélkül 
a gazdálkodó a saját termékét a 
saját bolt hálózataiban értékesítse, 
a saját felügyelete alatt, tulajdonosi 
szemlélettel.

Másodlagosan, de nem kevésbé 
fontos célja a munkának, a magyar 
termékek fogyasztásának népszerű-
sítése, és arányának növelése a kül-
földi árukkal szemben. 

Kapcsolat:
Hernáczki Ibolya

+3630/6168869
ibolya.hernaczki@videkert.hu

Magyar Vidékért Kft.

mailto:ibolya.hernaczki@videkert.hu
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A hazai almaágazat legjelen-
tősebb termőtája Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye, itt található a ha-
zai almaültetvények mintegy 60%-a, 
és innen származik a termés fele. A 
zöldség-gyümölcs ágazatot évti-
zedek óta tartó negatív tendenci-
ák a méltán híres Szabolcsi Almát is 
sújtják, ennél fogva komoly és reá-
lis a veszélye annak, hogy a Szabol-
csi Alma 10-15 éven belül eltűnhet a 
boltok polcairól.

Célkitűzések

2017. augusztusában, a debreceni 
Farmer-Expó rendezvényén indult 
a Szabolcsi almatermesztés meg-
mentésére irányuló kezdeménye-
zés, melyben jelenleg az észak-ke-
leti régióban működő termelői ér-
tékesítő szervezetek (TÉSZ-ek), az 
ÉKASZ Alma Terméktanács és a Fru-
itVeB vesz részt. Célunk, hogy ezt a 
szerveződést tovább bővítsük Sza-
bolcs megyében működő terme-
lőkkel, feldolgozó üzemekkel és az 
ágazat bármely más szereplőjével, 
mely tenni kíván a Szabolcsi Alma 
és a magyar alma megmentésért. 
A „mozgalom” legfőbb célja – a ver-
senyképes termelés feltételrendsze-
rének hosszú távú felépítése mellett 
– a piacra jutás lehetőségeinek javí-
tása, a Szabolcsi Alma hírnevének 
visszaállítása, és rövid távon egy 
Szabolcsi Alma brand felépítésének 
elindítása. 

A mozgalom továbbépítésének 
első állomása az Újfehértón 2017. 
december 13-án tartott nagysza-
bású szakmai tanácskozás volt, 

amely az ÉKASZ, a FruitVeB és az 
AMC társszervezése mellett került 
megrendezésre, mintegy 150 részt-
vevővel. Külön örvendetes, hogy a 
termelők, kereskedők, TÉSZ-ek, fel-
dolgozók, szakmai szervezetek és a 
szakmapolitika képviselői egyaránt 
képviseltették magukat. A rendez-
vényen bemutattuk a szerveződés 
céljait a megjelent szakmai közön-
ségnek. A rendezvény szakmai tar-
talma az alábbi témakörök köré cso-
portosult:

•	 A versenyképes almatermelés 
feltételrendszere, a piacra jutás és a 
szervezettség piaci értéke és jelen-
tősége.

•	 A Szabolcsi Alma hírnevének új-
raépítése – lehetséges marketing 
elemek és eszközök.

•	 A nemzeti értéktárban rejlő le-
hetőségek, a hungarikummá minő-
sítés és a brandépítés jelentősége, 
illetve folyamata.

•	 A rendezvénnyel ahhoz kíván-
tunk hozzájárulni, hogy meghatáro-
zó piaci szereplők csatlakozzanak a 
Szabolcsi Alma megmentéséért in-
dult törekvéshez, továbbá konkrét 
megoldási javaslatokat dolgozzunk 
ki a piacra jutás és a brandépítés fo-
lyamatához. 

•	 A rendezvény megnyitójában 
Dr. Takács Ferenc, az ÉKASZ elnöke, 
Ledó Ferenc, a FruitVeB elnöke, Dr. 
Apáti Ferenc az ÉKASZ és a FruitVeB 
alelnöke, valamint Daróczi László, 
az AMC ügyvezető igazgatója nevé-
ben Végváriné Henter Lilla köszön-
tötte a megjelenteket. 

•	 Az első előadást Dr. Feldman 
Zsolt, a Földművelésügyi Miniszté-
rium agrárgazdaságért felelős he-
lyettes államtitkára tartotta, mely-
ben ismertette a magyar almater-
mesztés gazdasági jelentőségét és 
fejlesztési lehetőségeit. Kitért arra, 
hogy egészségtelen állapotnak te-
kinthető, miszerint a megtermelt 
alma 2/3-a ipari feldolgozásra kerül, 
és mindössze 1/3-a a frisspiacra. A 
hazai étkezési alma lassan a belföl-
di igények kielégítésére sem elég, 
mely folyamatot komoly fejleszté-
sekkel meg kell előzni.
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Dr. Takács Ferenc megnyitó beszéde

Dr. Apáti Ferenc előadás közben

Szakmai tanácskozás Újfehértón
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•	 Dr. Szabó Tibor az MKSZN Kft. 
tudományos tanácsadója a Szabol-
csi Alma fél évszázados történel-
mét és fejlődési pályáját mutatta 
be. Megdöbbentő volt látni, hogy 
több tekintetben nem tart most 
előrébb az ágazat, mint az 1980-as 
években. Prof. Dr. Tóth Magdolna, 
nyug. egyetemi tanár, fajtakutató az 
európai és hazai fajtahasználati ten-
denciákról számolt be. Örvendetes, 
hogy a hazai fajtakutatásban is van 
néhány olyan hazai új fajta, illetve 
fajtajelölt, melyek sikeresen szere-
pelhetnek a köztermesztésben is. 

•	 Nagyon informatív volt Kó-
kai-Kunné Dr. Szabó Ágnes (FM 
Eredetvédelmi Főosztályának 
főosztályvezetője) előadása a föld-
rajzi eredetvédelem jelentőségéről. 
Ehhez kifejezetten jól igazodott 
Végváriné Henter Lilla előadása a 
védjegyekben és a márkanév-épí-
tésben rejlő piaci lehetőségekről. 
A két előadás egy kiváló ívet rajzolt 
azoknak a lehetőségeknek, ame-
lyek segíthetnek a Szabolcsi Alma 
imázsának és becsületének vissza-
állításában. 

•	 A délutáni szekcióban elsőként 
Przemyslaw Badowski (Agrofresh, 
kelet-európai igazgató) előadását 
hallgathattuk meg a közép-ke-
let-európai (orosz, ukrán, lengyel) 
almatermelés fejlődési tendenciái-
ról. Ezt követően Dr. Apáti Ferenc 
(FruitVeB, Ékasz alelnök) tartotta 
meg előadását a hazai almater-
melés versenyképességének felté-
telrendszeréről. Elmondta, hogy a 
tőke-, szaktudás- és munkaerő-igé-
nyes kertészeti ágazatok, mint az 
alma is, nem képes fejlődni ezen 

alapvető termelési erőforrások hi-
ányában, márpedig a szabolcsi al-
matermelés mindhárom tényező 
vonatkozásában meglehetősen 
„rosszul áll”. Ha ebben nem lesznek 
jelentős változások, a hanyatló ten-
dencia a jövőben is folytatódni fog. 
Dr. Takács Ferenc, az ÉKASZ elnöke 
az idei almaszezon történéseiről, az 
idei év pozitív és negatív tapaszta-
latairól számolt be. Értékelésében 
megtudhattuk, hogy 500 ezer ton-
na körül alakult a hazai almatermés, 
és minden eddiginél több almát 
(döntően ipari almát) exportáltunk, 
ugyanis az országból kikerülő meny-
nyiség közelítette a 100 ezer tonnát. 

•	 Ezt követően a felkért hozzászó-
lók blokkja következett. Megerősí-
tették az előadások során elhang-
zottakat, miszerint a Szabolcsi Alma 
még ma is érték, de egyértelműen 
el fog veszni, ha nem történnek je-
lentős változások a hazai gazdasági 
környezetben, valamint az ágazat 
szereplőinek szemléletében és hoz-
záállásában. Évtizedekkel ezelőtt a 
szabolcsi ültetvények virágzó kertek 
voltak, ma pedig elhanyagolt vagy 
korszerűtlen ültetvények tömkele-
gével találkozunk. Az almatermelés 

és a munka lassan kezdi elveszíteni 
a rangját és a becsületét, mely olyan 
negatív folyamat, amit mindenkép-
pen meg kell állítani. Erre azonban 
az ágazatot körülvevő jelenlegi gaz-
dasági környezetben (támogatási 
rendszer, adópolitika, munkaerő-pi-
aci helyzet, stb.) nincs számottevő 
esély. A gazdasági környezet jelen-
tős átalakítása, és a piaci szereplők 
önálló, innovatív kezdeményezései 
is szükségesek a fejlődéshez!

•	 A mozgalom továbbépítésének 
következő állomása a 2018. tava-
szán megrendezésre kerülő újabb 
rendezvény lesz, ahol a jó gya-
korlatok bemutatásával kívánjuk 
népszerűsíteni azokat az innovatív 
megoldásokat, amelyek segíthetik 
a Szabolcsi Alma népszerűsítését a 
hazai és nemzetközi piacokon.

fruitveb.hu
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Az eseményről a Szerkesztőségünk által készített videó összeállítás megtalálható 
a Hírportálunkon: www.agrarmediairoda.hu, 

valamint a FruitVeB honlapján (www.fruitveb.hu) is.
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„A történelem nem téved, a hagyo-
mány hitelesít, az innováció meg-
tart, a márka megmutat.”

A „Nagykálló alma” híres almamár-
kát megteremtő és képviselő Nagy-
kálló-Tész Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft. azzal a céllal jött létre, hogy 
elsősorban a mennyiség és a minő-
ség tekintetében biztosítsa a tagok 
termelése és a piaci kereslet optimá-
lis összehangolását. Vállalt felada-
tuk a tagok által termelt zöldségek 
és gyümölcsök fajták szervezetten 
koncentrált piacra juttatása, a ter-
melésnek – mind minőségi, mind 
mennyiségi tekintetben – a keres-
lethez történő igazítása, valamint a 
termelési költségek csökkentése és 
a termelői árak ideális ponton való 
stabilizálása. 

A magyar alma egyik legnagyobb 
történelmi múlttal bíró, komoly he-
lyi hagyományokra épülő reprezen-
tánsa, a hazai és nemzetközi szinten 
híres „szabolcsi alma”, amelynek a 
Nagykálló-Tész Kft. által termesztett 
és forgalmazott népszerű változata 
az ún. „Nagykálló alma” a hazai és a 
külföldi piacon ismert, elismert és 
keresett, népszerű márka.

A versenyképesség alapja viszont 
az innovációra való fogékonyság a 
stabilitást adó, bevált gyakorlatok 
megőrzése mellett, ezért a cég ko-
moly, hagyományőrző értékelven 
gondolkodó, mégis innovatív, ru-
galmas vezetése 2017. végén dön-
tött úgy, hogy stabil piaci pozícióját 
tovább erősíti egy olyan egyedi ar-
culat és brand által, mely a hazai és 
nemzetközi piacon is beazonosítha-
tóvá teszi a Nagykálló alma márkát, s 
hitelesen visszatükrözi a cégfilozófiát 
és küldetést is. Ennek jegyében szü-
letett meg a márka vizuális meg-
jelenését magában hordozó logó, 
mely alapvetése minden területen 
a termékmegjelenésnek, s megkü-
lönbözteti a piacon vevőik számára 
e gyümölcsöt. A szabolcsi alma híres 
reprezentánsaként a Nagykálló alma 
logója a generációs elven ható érté-
kátadás szimbolikáját hordozza ma-
gában: a családi gondoskodás által, 
a generációk közötti szeretet elvén a 
nagyszülők, szülők által az utódoknak 

s gondoskodjanak szeretteikről is, 
vásárolják bizalommal zöldsége-
inket és ízletes, népszerű almafaj-
táinkat. Mi az Önök egészségének 
szolgálatában dolgozunk minden 
nap. Fogadják el az általunk felkí-
nált „zamatos egészségcsodát”, s ke-
ressék minden online és nyomtatott 
felületen önöknek üzenő logónkat, 
megjelenéseinket is, mert a Nagykál-
ló alma: a családi egészség zamatos 
oltalma.

Kocsi Erika 
Nagykálló-Tész Kft.

marketing manager 
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A szabolcsi alma híres reprezentánsa 
a „Nagykálló alma”

átnyújtott egészséget jelképezi a ma-
gyar márka színeiben.

 Étkezési alma tekintetében a cég 
fő külpiaci iránya a Romániába, Szlo-
véniába, Csehországba és Szlová-
kiába irányuló értékesítés. Ízletes, 
magas élvezeti szintet nyújtó, kiváló 
kül- és beltartalmi paraméterekkel 
bíró almáik a következő hazai üzlet-
láncokban is megtalálhatók: Tesco 
Global Zrt., Penny Market., Szabolcs-
fruct Kft. és a Spar Magyarország Kft. 
Az ipari almájukat pedig főként a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
található feldolgozó üzemeknek ér-
tékesítik koncentráltan: Rauch Hun-
garia Kft., Agrana Juice Kft., ESZAT Kft.

A zöldség értékesítésük fogyasztó-
ikhoz történő eljuttatása elsősorban 
áruházláncok irányából történik, a 
Tesco Global Zrt., Spar Magyarország 
Kft. és Penny Market által.

Keressenek minket továbbra is 
bizalommal, s ne feledjék az ősi böl-
csességet: napi egy alma, az orvost tá-
vol tartja. Javítsanak a saját egészségi 
állapotukon és napi örömérzetükön, 

Az egészség, a művészi szépség 
és a kiváló ízvilág harmonikus 

ötvözete a „Nagykálló alma” 
(Forrás: Magánarchívum)

A „Nagykálló alma” hivatalos ter-
méklogója. (Forrás: Magánarchívum)

Minden jog fenntartva. 
A lapban megjelent publikációk, illusztráci-
ók, képek, információs anyagok, grafikák a 
Kiadó írásbeli engedélye nélkül máshol nem 
használhatók fel. A közölt cikkekért a szer-
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AZ ALÁBBI:
• LUCERNA - Olimpia fajta

• TRITIKÁLÉ - Hungaro fajta
• ROZS - Ryefood fajta  

• BURGONYA - Pannónia fajta
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Kiváló Növényorvosi Kitüntetés

A Magyar Növényvédő Mérnö-
ki és Növényorvosi Kamara min-
den évben Kiváló Növényorvosi cí-
met adományoz néhány tagjának. 
A 2017. évi kitüntetettek között volt 
Simon Zoltán kertészmérnök is. 

A Kamarának a 2000. évi alapítása 
óta aktív tagja. Részt vett a Kama-
ra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
szervezetének megszervezésében. 
Elsősorban az oktatási bizottságban 
tevékenykedett, majd később más 
bizottságokban is. 

Simon Zoltán 1994-ben végzett a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egye-

temen, Budapesten, mint növényvé-
delmi szakirányú okleveles kertész-
mérnök. Ezután a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Növény- és 
Talajvédelmi Szolgálatnál, a Káro-
sító diagnosztikai laboratóriumban 
dolgozott növényvédelmi mikoló-
gusként. 

2007. őszén váltott, és az év no-
vemberétől 2016. decemberéig a 
Bayer Hungária Kft.-nél volt terü-
leti képviselő-szaktanácsadó.

Alig több, mint egy éve, 2017. ja-
nuár 1.-étől a Sumi Agro Hungary 
Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
mérnök-üzletkötője, területi képvi-
selője, szaktanácsadója.

Nagy szakmai tapasztalatokkal 
rendelkezik a növényi betegsé-
gek diagnosztikájának területén, 
valamint a fungicidek szabadföldi 
hatásvizsgálatánál (pl. alma, körte, 
meggy, burgonya, uborka, dohány, 
napraforgó, kalászosok, repce ese-
tében). Szaktanácsadási és oktatási 
tevékenységeket is végez. 

Kiemelt fontosságú témaköre az 
almabetegségek elleni integrált nö-
vényvédelmi technológiák vizsgá-
lata. Társszerzője többek között Az 
alma ventúriás varasodása című 
könyvnek (Szaktudás Kiadó Ház 
2002.). Különböző szakmai folyóira-
tokban megjelent számos szakcikk 
szerzője, társszerzője. Lapunkban is 
rendszeresen publikál és tanácsaival 
segíti a szerkesztőségi munkánkat.

Mint elmondta, véleménye szerint 
a növényvédelem egy felelősségtel-
jes, nehéz, de szép pálya. A munkája 
során igyekezett mindig a termelők 
érdekeit is szem előtt tartani, azaz 
korrekten, használható szaktanácsot 
és tudást átadni a számukra. 

A rangos elismeréséhez gratulál 
Szerkesztőségünk is Simon Zoltán-
nak!

Nádasi Zoltán
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A lucerna termesztését Magyar-
országon Tessedik Sámuel hono-
sította meg 1768-ban. A fenntart-
ható gazdálkodás fontos pillangós 
növénye, növeli a talajok termé-
kenységét, mert gyökérzete nitro-
génben - és feltörés után - szerves 
anyagban is gazdagítja a talajt. A 
vele szimbiózisban élő Rhizobium 
baktériumok évente 60-80 kg lég-
köri N-t kötnek meg hektáronként. 
Mélyre hatoló gyökérzete révén (20 
m-re is lehatol) kalciumot, káliumot 
és foszfort hoz fel, gazdagítva ezzel 
a felső termékeny talajréteget. Elő-
vetemény értéke azonos egy köze-
pes adagú istállótrágyázással. Víz- 
és szélerózió (defláció) ellen védi a 
talajt, mivel állandó fedettséget biz-
tosít egész évben és több éven ke-
resztül, továbbá erőteljes, a felszín-
hez közel, dúsan elágazó - főként 
a tarkavirágú fajtáknak - gyökérze-
te átszövi a talajt. Magyarországon 
legjelentősebbek a Kékvirágú lucer-
na, majd ezt követően a Tarkavirá-
gú lucerna fajok. A tarkavirágú (ho-
moki) lucerna fajták - elsősorban a 
felszínhez közel dúsabban elágazó 
gyökérzetük révén - igényteleneb-
bek, jobban hasznosítják a talaj ki-
sebb tápanyag-és/vagy vízkészletét, 
ezért inkább a kitettebb, gyengébb 
területeken - főleg homokon - ter-
jedtek el, de az újabb fajták a jobb 
termékenységű talajokon is verseny-
képesek a tiszta kékvirágú fajtákkal. 

Zöldtermése etethető hagyomá-
nyosan zölden és renden szárítva 
szénaként, szilázs, szenázs és szá-
rítmányok (lucernaliszt és granulá-
tum) formájában. Kedvező táplál-
kozás-élettani hatása miatt humán 
célú fogyasztása (lucerna kapszula, 
lucernacsíra) is terjed. A magyar lu-
cerna vetőmag pedig jól exportál-

ható észak- és dél- Európába egya-
ránt. A lucerna igen fontos növény 
a környezetbarát és fenntartható 
termesztésben, ahol mint pillangós 
növény, jelentős mennyiségű nitro-
gén tápanyaggal gazdagítja a talajt. 
Nagy kiterjedésű homokvidékeink 
(Nyírség, Somogyi Dombvidék, Du-
na-Tisza közi Hátság) fenntartható 
hasznosítására a tarkavirágú „homo-
ki”típusú lucerna fajták a legalkalma-
sabbak. 

Magyarországon (Pannon me-
dence) szaporítására legalkalma-
sabbak azok a tájegységek, ahol a 
virágzás és betakarítás időszaká-
ban meleg, száraz időjárás jellem-
ző. Talaj szempontjából a gyengébb 
termékenységű talajok (meszes 
homok, réti) jobbak a vetőmagter-
mesztésre. Ezt tükrözi a magyaror-
szági szaporító területének elhe-
lyezkedése is, amely az Alföld me-
legebb-szárazabb tenyészidőszakú, 
talajadottság szempontjából pedig 
gyengébb termékenységű terüle-
teire koncentrálódik. A lucerna ve-
tőmag szaporítások 85 %-a  Békés, 
Csongrád, Bács-Kiskun, Szolnok és 
Heves megyében helyezkedik el. A 
hazai termesztők ellátásán kívül je-
lentős a lucerna vetőmag export és 
külföldi fajták céltermeltetése is fo-
lyik Magyarországon. A magyar lu-
cernafajták kiváló tulajdonságaik-
nak köszönhetően külföldön is ver-
senyképesek és így vetőmagjuk ke-
resett egész Európában. 

Magyarországi termesztésben a 
legjelentősebb a Kékvirágú lucer-
na (Medicago sativa), majd ezt köve-
tően a Tarkavirágú lucerna (Medica-
go varia). A fajtaminősítő hatóság e 
két fajt és a fajtákat nem különíti el 
a Nemzeti Fajtajegyzékben, hanem 
egységesen Lucerna (Medicago sa-

tiva L.) néven sorolja be. Ettől füg-
getlenül azonban figyelemre méltó 
az az előny, amellyel a tarkavirágú 
típusú fajták rendelkeznek, és ami 
gazdasági szempontból is előnyös: 
ez pedig a felszínhez közeli, kb. 2 
m-es talajrétegben figyelhető meg 
a rendkívül dús mellékgyökérzet-
ben. A főgyökere elágazik és - a kék-
virágú fajtákhoz hasonlóan - mély-
re hatol. Ennek révén jobban hasz-
nosítják a talaj kisebb tápanyag- és 
vízkészletét, és szárazságtűrőbbek.  
Korábban ezért ezeket a fajtákat – 
elsősorban a kisvárdai nemesítésű 
„homoki lucernákat” a gyengébb 
területeken – főleg homokon tele-
pítették. A legújabb tarkavirágú faj-
hibrid fajta: Olimpia (1. kép, fajtale-
írás az 1. mellékletben)

A lucerna tavaszi tiszta (takarónö-
vény nélküli) telepítése javasolt. Ta-
vaszi telepítés biztonsága a csapa-
dék nagyobb valószínűsége miatt 
általában jobb. Viszont a nyár végi 
telepítés előnye a következő évi na-
gyobb termés és kisebb gyomoso-
dás. Ennek ellenére csak akkor vá-
lasszuk a nyár végi telepítést, ha a 
talajban a keléshez szükséges ned-
vességet biztosítani tudjuk (vízme-
gőrző talajművelés, öntözés). Ön-
magában történő (tiszta) telepítés 
esetén nemcsak a telepítés bizton-
sága, de a lucerna várható termé-
se is növelhető. Öntözetlen, csapa-
dékszegény körülmények között 
és a nyár végi telepítés esetén vi-
szont minden esetben takarónö-
vény nélkül vessük a lucernát. A ta-
karónövény nélküli, tiszta telepítés 
esetén egyenletesebb és optimá-
lis növényszámú állományt érhe-
tünk el, míg takarónövényes vetés-
sel ritkább lesz a lucerna és az érté-
kes terméskiesést a takarónövény 

12 • 2017. dec. - 2018. jan. •www.agrarmediairoda.hu

A lucerna jelentősége, biológiai alapjai, telepí-
tése
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termése sem pótolhatja. A lucerna 
tiszta telepítése általánosan javasol-
ható nemcsak nyár végi, de tavaszi 
telepítésben is. Vetési paraméterek: 

vetőmagmennyiség 20 kg/ha (8-10 
millió csíra), vetésmélység 1,5-2 cm, 
gabona sortávolságra (12-15 cm) 
- és ami még nagyon fontos: “két 

henger közé vetni” - azaz vetés előtt 
tömör, apró morzsás magágyat ké-
szíteni  és vetés után hengerezni!

Dr. Kruppa József 
 címzetes egyetemi tanár
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Magyar nemesítésű, tarkavirágú 
fajhibrid lucerna fajta. Genotípusá-
ban hordozza a Svéd lucerna  - Szi-
nonim név: Sarlós-, vagy Sárkerep 
lucerna - (Medicago falcata) ked-
vező tulajdonságait is.  Állami el-
ismerése: 2006. Növényfajta-olta-
lom megadásának éve: 2006. Kö-
zepes-magas növénymagasságú, 
felálló növekedési formájú, vékony 
szárú, leveles típusú, túlnyomóan 
kékvirágú (tarkavirágú, sárga- és fe-
hérvirágú növények is előfordulnak 
a fajta-populációban) lucernafajta. 

Gazdasági értéke:

Kiváló fehérjehozamú fajta. Szára-
zanyag termése a hivatalos kísérle-
tekben 4 év alatt összesen: zöldter-
més 61,9 t/ha (15,5 t/ha/év száraza-

nyag). Fehérje termése a vizsgált 4 
évben összesen: 12,4 t/ha (3,6 t/ha/
év). Magas fehérje tartalmú (23 %). 
Télállósága, szárazságtűrése kivá-
ló. Maghozama közepes-jó. A fel-
színhez közel dúsabban elágazó és 
egyben mélyre hatoló gyökérzete 
révén jobban hasznosítja a talaj ki-
sebb tápanyag- és vízkészletét. Ne-
mesítése savanyú, gyenge termé-
kenységű homok- és erdőtalajokon 
folyt, ezért alkalmas ilyen talajokon 
történő eredményes termesztésre 
is. Kiválóan alkalmas ökológiai gaz-
dálkodásra, biotermék előállítására.

Termesztési információ:

Termesztése gyenge termékeny-
ségű homoktalajokon, erdőtala-
jokon és lejtős, erodált, sekély ter-

O L I M P I A  LUCERNA
mőrétegű és savanyú talajokon is 
eredményes. Jó termékenységű és 
kötött talajokon is versenyképes, 
nagy- és jó minőségű termést adó 
fajta. Megfelelő agrotechnikával 
képes 5-6 éves élettartamra.

Az Olimpia lucernafajta tavaszi tisz-
ta telepítése javasolt. Tavaszi telepí-
tés biztonsága a csapadék nagyobb 
valószínűsége miatt jobb. Nyár végi 
telepítés előnye a következő évi na-
gyobb termés és a gyomosodás is 
kisebb kockázatot jelent. Ennek el-
lenére csak akkor válasszuk a nyár 
végi telepítést, ha a keléshez szük-
séges nedvességet biztosítani tud-
juk a talajban (vízmegőrző talajmű-
velés, öntözés). Önmagában tör-
ténő (tiszta) telepítés esetén nem-
csak a telepítés biztonsága, de a lu-
cerna várható termése is növelhető. 
A lucerna tiszta telepítése általáno-
san javasolható nemcsak nyár végi, 
de tavaszi telepítésben is. Vetési pa-
raméterek: vetőmagmennyiség 20 
kg/ha (10 millió csíra), vetésmély-
ség 1,5- 2 cm, gabona sortávolság-
ra (12-15 cm).

Fajtatulajdonos, 
fajtaképviselő: 

Kruppa-Mag Kft. 
4600 Kisvárda, Váralja út 22

Telefon: 30/4524265;  
E-mail:kruppa19@t-online.hu   

Web: www.kruppamag.hu

1. melléklet: Olimpia lucernafajta leírása

1. kép. Olimpia - a tarkavirágú típusú (fajhibrid) lucernafajta

http://www.kruppamag.hu
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A mangalica húsa és zsírja egyér-
telműen sokkal ízletesebb, mint a 
hagyományos sertésé, de szokás 
róla mondani, hogy még egészsé-
gesebb is. Koleszterintartalma min-
denképpen alacsonyabb, mint a 
vajé, de ha csak nem félig szabadon 
tartott, makkon nőtt malac zsírját 
sikerült beszereznünk, a benne lévő 
koleszterin megegyezik a házi ser-
tésével. Akárcsak a házi sertés zsír-
ja, a mangalicáé is alkalmas pörköl-
tekhez, sült húsokhoz és sütemé-
nyek tésztájához, de mivel ízesebb 
az előzőnél, érdemes felhasználnunk 
a zsír alapú krémekhez, sertéshúsból 
készült pástétomokhoz is.

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

A mangalica hasa-szalonnája ke-
vesebb sztearinsavat (9,7%), és több 
linolénsavat (14,0%) tartalmaz, mint 
a hátas-szalonna, ezért kevésbé ke-
mény (HOLLÓ 2003). A mangalica 
szalonnájának zsírsavösszetétele, 
párosulva a nagy, 93,5%-os zsírtar-
talommal, kiváló minőségű füstölt 
szalonna előállítását teszi lehetővé 
(ENDER 2002).

Az összes telített zsírsavtarta-
lom (SFA) : 41,78% a hagyományo-
sé, 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%, 
ebből 30% Omega-3. 

A koleszterinmentesség nem igaz, 
természetesen a különböző húsré-
szekben eltérő az érték, de az átlag 
83-85 mg/100 g.

A mangalica szalonna 80g 
zsír/100g tartalmaz, és ami megfelel 
az egészséges szükséges napi adag-
nak a többi hús zsírtartalma alacso-
nyabb, max. 21g/100g az izomban.  
A hús – de még a szalonnáé is - ko-
leszterin tartalma jóval alatta van 
a szükséges – javasolt napi adag-
nak: 300 mg/nap (pl. sonka 67 
mg/100g, szalonna 130 mg/100g). - 
A mangalica hús 12-16%-al keve-
sebb telített zsírsavat és 8-10%-
al több telítetlen zsírsavat (n-3 és 
n-6) tartalmaz, mint a fehérserté-
sek húsa (Petrovic M. 2010).

A zsír sülési hőmérséklete 160 °C 
fok az olajoké 180-200 °C. Az olajok 
sütése során transzzsírsav keletke-
zik, mely elfogyasztása során lera-
kódik az érfalakra.

Az állati eredetű zsiradék stabilan 
tudja tartani a zsírsav-összetételét, 
így könnyebben emészthető sütés, 
melegítés után is. Fontos tudni, hogy 
nem a zsírtól, hanem a szénhidráttól 
hízik az ember. Szüksége van a szer-
vezetnek a zsírra és a koleszterinre 
is, melytől tudunk gondolkodni, lesz 
energiánk.

A növény eredetű zsiradékok 
transzzsírsavvá alakulnak hő hatá-
sára, így azok nem emészthetőek, 
hanem lerakódnak az érfalra. Fel-
halmozódva hízáshoz, betegséghez 
vezethetnek.

Összegezve: a mangalicában 
a kétszeresen telítetlen egész-
séges linolsav tartalom több, az   
egészségtelen telített zsírsav pe-
dig 2 %-kal kevesebb, mint a hús-
sertések esetében, tehát valóban 

egészségesebb a mangalica zsí-
rösszetétele az emberi táplálko-
zás szempontjából.

Kiderült, hogy  a szalonna erősí-
ti az immunrendszert, nem hiába, 
hogy nagyszüleink, dédszüleink 
erősek és egészségesek voltak a sok 
szalonnafogyasztástól. Ez annak 
köszönhető, hogy a szalonna az 
Omega-6 zsírsavak csoportjába tar-
tozó arachidonsavat tartalmaz, ami 
elősegíti a koleszterinszint csökke-
nését, és javítja a szervezet ellenál-
ló képességét.

Zsírok kis mennyiségben jóté-
kony hatással vannak a szívre és 
a véredényekre, a szalonna sza-
bályozza a belső szervek izmai-
nak összehúzódásait, beleértve a 
szívizmot is és az érnyomást. A do-
hányosoknak jó, ha fogyasztanak kis 
mennyiségű szalonnát, mivel az sze-
lént tartalmaz, ami erősíti az immun-
rendszert és megakadályozza az oxi-
dációt. Így a dohányzás okozta káro-
sodások részben csökkennek. A sza-
lonna az alkoholmérgezést is enyhí-
ti, 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 szalonnával a kérdéses terüle-
tet. A szalonnát daráljuk meg, majd 
a masszához adjunk egy evőkanál 
mézet. Miután bekentünk a test-
részt, helyezzünk rá celofánt vagy 
pergament, és az egészet tekerjük 
be egy sállal, vagy gyapjú kendővel. 
A pakolást hagyjuk egész éjszaka a 
fájós testrészen.

Az ízületek stimulálása betegsé-
gek után: a sérült területre vigyünk 
fel 100 gramm disznózsírt, amelyhez 
adjunk egy kanál sót. A testrészt vas-
tag gyapjúkendőbe bugyoláljuk.
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Mit kell tudni a Mangalica zsírról és 
szalonnáról?

http://www.nosalty.hu/receptek/kategoria/sos-kremek/majkrem
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Ekcéma:  megolvasszuk a sózat-
lan szalonnát, majd hagyjuk kihűl-
ni. Adjunk hozzá 2 kanál olvasztott 
zsírt, két tojásfehérjét, 100 gramm 
gyümölcspépet, 3 kanál vérfüvet. A 
keveréket hagyjuk 2-3 napig állni, 
majd a problémás területet napon-
ta kétszer kenjük be.

Fogfájás: egy vékony csík sózatlan 
szalonnát tegyünk a fájós fog köré, a 
fájdalom pedig fokozatosan elmúlik.

Sarokcsont sarkantyú: 100 gr. só-
zatlan szalonnából vágjunk apróra, 
adjunk hozzá egy nyers tojást, vala-
mint 100 milliliter ecetkoncentrátu-

mot. A keveréket hagyjuk sötét he-
lyen állni, addig amíg a szalonna fel 
nem oldódik. Használat előtt a bokát 
forró vízben áztassuk, majd egy tam-
ponnal vigyük fel a krémet a prob-
lémás területre. Csak éjszakára hasz-
náljuk, nappal meleg vízzel mossuk 
meg a lábat. A kezelés időtartama 
5-7 nap.

Hústartósítási eljárás:

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

Elérhetőség:
Fekete Zsóka

Hajdúböszörmény
Telefon: +3670/943-33-44

Email: fekete.zsoka@gmail.com
Weblap: www.feketezsoka.hu
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BEVEZETŐ 
ÁR!

0630-530-5565 vagy 0630-613-0122  •  www.masseyferguson.hu

Nincs még 
Massey Fergusonja?

MF 5700 GLOBAL – az árbajnok széria

MF | BEVEZETÉSI AKCIÓ
Az akció keretein belül megrendelt gépek felár nélkül, bevezető áron 
tartalmazzák a klímaberendezést, légrugós ülést és EHR-t! A traktorok  
prémiumot hoznak a mechanikus szegmensbe!

MF 5700 GLOBAL | 100 –110 LE
EGYSZERŰEN KEZELHETŐ, ROBUSZTUS ÉS 4 HENGERES! 
 4.4 l-es, 4 hengeres AGCO POWER motor – ugyanaz az erőforrás mint az MF SL szériában!

 12 × 12-es sebességváltó. Alapfelszereltségben mechanikus, opcióban elektromos irányváltó és kuplunggomb.

 Megfelel a hazai igényeknek: tágas fülke, 4 300 kg emelési kapacitás a háromponton, hosszú tengelytáv.

Bakay Dávid – fiatalgazda
Massey Ferguson tulajdonos

Akkor ezt 
ne hagyja 
ki!
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