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UBORKATERMELŐK FIGYELEM!
A Csenger Food Kft. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő 

konzervuborka termeltetője tovább bővíti hálózatát.
Az országban egyedülálló fajtaválasztékkal, kiváló szakemberekkel, folyama-
tos szakmai segítségnyújtással, biztos anyagi háttérrel segítjük partnereinket. 
Biztosítjuk számukra a termeléshez szükséges feltételeket, input anyagokat. 

Hűséges termelőinknek minden évben az egész éves mennyiség után 
extra minőségi felárat fizetünk!

,,MINDENBEN EGY LÉPÉSSEL MÁSOK ELŐTT”

Amennyiben felkeltettük 
érdeklődését, s kedvet érez 

ehhez a profi termelői csoporthoz 
csatlakozni, keressen minket 
az alábbi elérhetőségeken:

CSENGER FOOD KFT.

Hajdú György 
termelési koordinátor

Telefon: +36 20 22 99 717 
E-mail: hagy@ent.hu

csengertermeles@gmail.com

Kapcsolódó cikk a 4. és az 5. oldalakon
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A hegyközségünk a Mátrai borvi-
dékhez tartozik, 140 ha szőlőterület-
tel. Mogyoród egy karnyújtásnyira 
található Budapesttől, negyed órá-
ra a Hősök terétől. Az emberek nagy 
részének Mogyoródról a Forma-1-
es pálya és Aquapark jut az eszébe,  
de érdemes megismerni ezt a szép 
történelmi pincesort is.

Mogyoród idén ünnepli 945 éves 
születésnapját, ugyanis Szent Lász-
ló és Géza hercegek itt vívták győz-
tes csatájukat Salamon király ellen, 
1074-ben, melynek emlékére Lász-
ló bencés apátságot alapított a te-
lepülésen. Az apátsághoz borospin-
cék tartoztak, melyből több mint 
300 db található a faluban.  A vulká-
ni tufába vésett pincék remekül őr-
zik a történelem emlékét, és termé-
szetesen a borokat is.

Egy fiatal kertészmérnök házaspár 
vagyunk Mogyoródon, aki abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy 
ezen a történelmi helyen gazdál-
kodhat.  Gazdaságunkat 20 ha sző-

lő, két borospince présházzal és az 
ehhez kapcsolódó vendéglátás te-
szi teljessé.

A mi szerepünk a családi gazda-
ságban akkor lett jelentős, mikor fe-
leségem édesapja, aki mozgatóru-
gója volt Mogyoródnak , a pincesor-
nak (nevéhez főződik a mogyoródi 
Szent László Makovecz kilátó is, il-
letve az Apátsági Pincenapok meg-
alapítása) 2014 augusztusában el-
hunyt. Nem is lehetett számunkra 
kérdés, hogy ezt a gazdaságot, és 
az általa képviselt lendületet, ha-
gyományőrző szellemiséget is to-
vább kell vinnünk. Immáron 5 éves 
tapasztalattal, egy házassággal és 
egy 2 éves kislánnyal vagyunk azó-
ta gazdagabbak.  2017 májusa óta 
feleségem szeme a kislányunkra 
szegődik, így a munka oroszlán ré-
sze rám hárul. Szerencsés ember 
vagyok, mert nagyon szeretem a 
munkámat, mind a szőlőtermesz-
tést, borkészítést és a vendéglátás 
részét is.  Örömmel kínálom meg 
vendégeimet borainkból amiben 
sokszor több mint egy év munkája 
benne van.

Saját szőlőültetvényeinken ter-
mett szőlőből készítjük borainkat, 
fehér, rozé és vörösborokat egya-
ránt. Fajtáink között szerepel: Char-
donnay, Muscat Ottonel, Zenit, 
Zöld Veltelini, Kékfrankos, Zweigelt, 
Néró, Turán, Cabernet Franc

Ha igazán hangulatos helyet keres 
céges összejövetele, szakmai ren-
dezvénye, vagy családi ünnepsége 

számára, jöjjön el hozzánk. A pin-
ce és a présház 50-70 fős rendezvé-
nyek lebonyolítására alkalmas. Ven-
dégeink kellemes borvacsora kere-
tében magyaros paraszttálról válo-
gathatják a jobbnál-jobb finomsá-
gokat és kóstolhatják hozzá a csa-
ládi pincészetünk borkülönlegessé-
geit, többek között a magyar fajták-
ból készített ZENIT, NÉRÓ és TURÁN 
borokat. 

Várjuk szeretettel! Megéri betérni!

Ilosvai János
tulajdonos, borász
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Babicz Pince - Mogyoródi hegyközség
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A NAK Nonprofit Kft. 2019. már-
ciusától országos szinten hatósági 
és kötelező képzéseket szervez 
tagjaink számára agrárgazdasá-
gi képzések és felkészítő tréningek 
témakörökben. Ennek keretében 
térítésmentesen, illetve csekély ösz-
szegű (10 %-os) képzési hozzájárulás 
mellett végezhetik el a gazdálkodók 
a VP-s pályázatuk megvalósításához 
előírt kötelező képzéseket, vagy a 
II. forgalmi kategóriájú növényvé-
dő-szer forgalmazási, vásárlási és 
felhasználási engedély kiállításához 
szükséges 80 órás növényvédelmi 
alaptanfolyamot.

Megújultak a NAK-MOL együtt-
működés keretében igénybe ve-
hető kedvezmények is. A két fél 
olyan új együttműködési megál-
lapodást kötött, melynek köszön-
hetően az agrárgazdasági kamara 
tagjai jelentős kedvezményekkel 
tankolhatnak a jövőben a MOL töl-
tőállomásokon. Új kártyatípusok-
kal, jelentős és több terméket érintő 
kedvezménnyel vehetik igénybe a 
NAK tagok a MOL kutak szolgálta-
tásait. Akár 20 Ft-tal olcsóbban is 
tankolhatnak. A legkisebbek ré-
szére is van ajánlatunk.

A NAK Biztosítás közvetítő Kft. 
többszintű, kiemelkedően magas 
színvonalú szolgáltatást nyújt a 
kamarai tagok számára. Több biz-
tosító egymással versengő, agrár-
biztosítási termékeinek (növény-, 
géptörés, vagyonbiztosítások, illet-
ve egyéb egyedi módozatok) ösz-
szehasonlítását végzi, emellett az 
ajánlat elkészítésétől a hosszú távú 
ügyfélkapcsolatig tartó szolgálta-
tást biztosít a tagok számára. Egye-
dülálló módon a szakmai gyakorlat 
megszerzése érdekében a tanuló-
szerződéses rendszerben foglalkoz-
tatott diákokra kötendő tanulói 
felelősségi biztosítást a NAK teljes 
körűen átvállalja a tagok helyett.

Újra működtetésre kerül a tavaly 
már eredményesen bemutatko-
zott ún. JÉGER, jégkár-mérséklő 

rendszer is az ország teljes terü-
letén. Tavaly a rendkívüli időjárás 
ellenére az összes mezőgazdasá-
gikár-bejelentésen belül éves szin-
ten harmadára csökkent a jégkár 
aránya a jégkármérséklő-rendszer 
üzembe állításával. Magyarország-
ra általában a csapadék-utánpótlás 
a határon túlról érkezik, és az esetek 
többségében átvonul az országon. 
Az elmúlt nyári időszakban nem ez 
volt jellemző, hiszen június végétől 
egészen augusztus közepéig a ha-
táron túlról nem érkezett számot-
tevő csapadék-utánpótlás. Ezáltal a 
zivatarok, az országhatárainkon be-
lül alakultak ki. A magas hőmérsék-
let hatására a talajból a nedvesség 
a légkörbe került, ami később csa-
padék formájában kilométerekkel 
távolabb hullott a talajra. Ennek a 
jelenségnek köszönhető, hogy Ma-
gyarország nagy részén egyszer-
re fordultak elő zivatarok és aszály 
is 2018-ban. Az ország jelentős ré-
szén hullott számottevő csapadék, 
viszont egyes területek szinte telje-
sen kimaradtak. Összességében el-
mondható és kiemelendő, hogy a 
köztestület nem „jégmentesítő”, ha-
nem jégkármérséklő-rendszert üze-
meltet, amelynek működtetésével 
csökkenthető az átlagos végső jég-
szem mérete. A fokozott védekezés 
ellenére az ország néhány pont-
ján természetesen hullott jégeső, 
hiszen nincs olyan technológia, 
amellyel teljes mértékben kiküszö-
bölhető lenne ez az időjárási jelen-
ség.

Teljes mellszélességgel támogat-
ja az agrártárca a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara és a Magosz által 
indított aláírásgyűjtést az uniós 
agrárforrások szintjének megőr-
zéséért. Az Európai Bizottság 2020 
után számottevően csökkentené a 
Közös Agrárpolitika (KAP) költség-
vetését. A szűkebb forrásokkal töb-
bek között meggátolnák az ágazat 
fejlődését, nehéz helyzetbe kerül-

ne a vidéken élők megélhetése is. 
Ez teljesen elfogadhatatlan, mivel 
nemcsak az ágazat, hanem az egész 
ország jövőjét hátrányos érinte-
né. Nagy István szerint a KAP mér-
séklése azért sem megoldás, mert 
a magyar gazdálkodók jövedelmi 
helyzete már most sem kielégítő, az 
Európai Unió ráadásul egyre komo-
lyabb elvárásokat támaszt a környe-
zeti fenntarthatóság javítása, illetve 
a klímaváltozás hatásainak mérsék-
lése érdekében. Így a MAGOSZ és 
a NAK civil kezdeményezést indí-
tott. Az aláírásgyűjtés nemcsak 
a hazai gazdákról és földről szól, 
hanem minden magyarról. A petí-
ciót bárki aláírhatja, aki szerint rossz 
irány az, amit a brüsszeli bürokrácia 
kitalált, miszerint az agrárfejleszté-
sekre fordítható pénz nagy részét át 
kívánják csoportosítani a migráció 
kezelésére, támogatására. 

A közeli napoktól ismét benyújt-
hatóak lesznek az ún. Egységes 
Kérelmek. A köztudatban ”terü-
let alapú támogatások” cím alatt 
ismert támogatási formák igényel-
hetővé válnak. Kérünk mindenkit, 
aki a falugazdász hálózat segítsé-
gét kívánja igénybe venni, az igény-
benyújtás során, minden, az elmúlt 
időszakban a gazdaságban történt 
változásról tájékoztassa kollégáin-
kat a kérelmezés során, hogy ők a 
lehető legjobb szakmai javaslatok-
kal láthassák el ügyfeleiket. A gör-
dülékeny ügyintézés érdekében 
kérjük, hogy a benyújtáshoz szüksé-
ges szokásos jelszót, őstermelői iga-
zolványukat vagy új típusú kamarai 
kártyájukat is hozzák magukkal. 
A várakozások elkerülése végett, 
egyeztessenek időpontot kollégá-
inkkal! 

Kérjük, a május 15 - június 09. 
közötti időszakot használják fel a 
kérelmek részletes áttekintésére,  
pontosítására, az esetleges hiá-
nyosságok pótlására, mert június 
9.-e után erre már nincs jogi lehető-
ség, illetve súlyos levonásokkal jár.

A pontos információk érdekében 
keressék falugazdászainkat.

Rácz Imre
megyei elnök

Aktualitások a NAK tevékenységében

Nyíregyháza, Arany J. u. 7. Tel.: 42/501-131
E-mail: szabolszatmarbereg@nak.hu
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A Csenger Food Kft. idén febru-
árban nyolc éve, 2011-ben alakult 
meg. A cég központja Csengerben 
található. Fő céljai között Szabolcs–
Szatmár–Bereg Megyében és annak 
térségében a konzervuborka ter-
mesztő őstermelők, gazdálkodók 
integrálása, segítése, összefogása, a 
termésük felvásárlása és értékesíté-
se szerepel.

Európai szinten is jelentős

A zöldségnövényeink között az 
egyik legrégebben termesztett 
és legkedveltebb az uborka. A fo-
gyasztása zömmel nyersen történik, 
de fontos terméke a konzervipar-
nak is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei térségben található Európa 
legnagyobb szabadföldi, kordonos 
uborkatermesztő területe, amely 
nemcsak ismert, de elismert a kül-
földi konzervgyárak és fogyasztók 
körében is. Megélhetésként vagy 
jövedelem kiegészítésként sokan 

választották az utóbbi években me-
gyénkben ezt a kézimunka igényes 
tevékenységet, ezért is kísérte nagy 
érdeklődés a közelmúltban Csen-
gerben, a Csenger Food Kft. által 
szervezett uborkatermesztési szak-
mai fórumot. 

Sajnos a szakma manapság már 
kezd „kiöregedni”– ismertette Haj-
dú György termelési koordinátor. 
A konzervuborka termesztés szor-
gos, mindennapos munka, s a fiata-
lok manapság inkább a könnyebb 
pénzkereseti lehetőségeket választ-
ják. Az önkormányzatoknál is egyre 
kevesebb a rendelkezésre álló mun-
kaerő. A Csenger Food Kft. viszont 
mindig vezet be olyan termelést 
ösztönző intézkedéseket, mely által 
fenn kívánja tartani a termelés iránti 
érdeklődést.

Tavalyi tapasztalatok

Az elmúlt évben egyáltalán nem 
segítette a munkájukat az időjárás 
– mondta Hajdú György, hiszen 
kaptak hideget és meleget is. Ápri-
lis közepén kezdték a magvetéseket 
a palántanevelőben, amire szinte 
nyári meleg, verőfényes napsütés 
érkezett. Ez annyira felgyorsította a 
palánták növekedését, hogy azok 

rekordidő alatt elkészültek. Április 
24-én az első növények már a föld-
ben voltak, ennek köszönhetően 
május végén el is kezdődött az átvé-
tel. A késői ültetésre viszont vissza-
tért a zord tavaszi időjárás, ami na-
gyon nem kedvezett az állomány-
nak. Az enyhe télnek köszönhetően 
sok kártevő áttelelt, s a betegségek 
is sokkal hamarabb jelentkeztek az 
ültetvényekben. Ez nagyon megne-
hezítette a gazdák dolgát, s a költsé-
geket is jelentősen megnövelte.

A fajták szerepe

A Csenger Food Kft. mindig is élen 
járt az új fajták tesztelésében és a 
megfelelő fajta termesztésbe törté-
nő bevonásában. Ezen a jó szokásu-
kon nem kívánnak változtatni a ké-
sőbbiek folyamán sem - ismertette 
Hajdú György, most is több ilyen 
van bevezetés alatt. Mivel az utóbbi 
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A konzervuborka területén idén minden idők 
legmagasabb átvételi ára várható

A Csenger Food Kft. integrációjában
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időben egyre nagyobb érdeklődés 
mutatkozik a kevesebb beruházást 
igénylő síkműveléses fajták iránt, 
ebbe az irányba is végeznek ter-
mesztési kísérleteket mind a sze-
mölcsös, mind pedig a simahéjú 
fajtakörben.

Szerencsére a szerződött termelőik-
nek kb. a 80 %-a már a szemölcsös 
fajtakörbe tartozó konzervuborkák 
termesztését választotta, amelyek 
az ilyen szélsőséges időjárási kö-
rülményeket is sokkal könnyebben 

átvészelik és a betegségekkel szem-
ben is ellenállóbbak, mint a sima-
héjú fajták. Így tavaly szeptember 
második felében is még volt szed-
hető állomány. További segítséget 
jelentett az elmúlt évben az is, hogy 
a korábbi esztendőkhöz képest a 
legmagasabb felvásárlási árakat 
nem csak tartották, hanem szezon 
közben még emelni is tudták bizo-
nyos méretek átvételi ára esetében.

Rekord árak lesznek idén

S hogy mi várható idén ezen a té-
ren, arról Csongor Gizella, a Csen-
ger Food Kft. ügyvezetője adott 
tájékoztatást. A 2019. évi mezőgaz-
dasági termékértékesítési szerződé-
sük induló minimál ára minden idők 
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legmagasabb konzervuborka felvá-
sárlási ára. Soha nem volt még ilyen 
magas átvételi ár. A legjobb minő-
ségű uborkáért 270 forintot fizet-
nek kilogrammonként a termelőik-
nek, de a többi méretért is az előző 
évi legmagasabb ártól 20 forinttal 
többet adnak majd.

Gyakorlatilag a termesztéshez szük-
séges összes inputanyaggal ellátják 
a partnereiket, és le is leszállítják a 
számukra. Azok árát kamatmente-
sen meghitelezik a tagjaiknak, amit 
a későbbiek folyamán a termés le-
adásakor törleszthetnek. Az átvevő 
helyeinken frissen, a szedést köve-
tően azonnal leadhatják az uborkát, 
amelyet a begyűjtő járataik minden 
nap elszállítanak a központi telepük 
hűtőházába. Onnan, a vevők igé-
nyeinek megfelelően előkészítve 
aznap, de legkésőbb másnap el-
hagyhatják a raktárukat – mondta 
végezetül Hajdú György.

 Nádasi Zoltán

Hajdú György termelési koordinátor
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A  szabadföldi konzervuborka term-
esztők  nagy kihívások elé néznek. A 
szektorban jelenleg a legnagyobb ki-
hívást az alkalmas munkaerő hiánya 
okozza, ezt, a lassan már majdnem 
mardosó hiányt, a jobb felvásárlási 
árak esetleg enyhíthetik, de nem tud-
ják megszüntetni. 

A termesztésben mindig fontos volt, 
a költséghatékonyság mellett, az egy-
szerűen alkalmazható öntöző műtrá-
gya használata. A kezelések számá-
nak csökkentésével, egyszerűsítésé-
vel az ICL-SF Agrolution Special ön-
tözőműtrágya családja ezt a rendkívül 
jelentős igényt tudja megoldani pré-
mium kategóriás, ám árban igen gaz-
daságos termékpalettájának tagjaival.

Az ICL Specialty Fertilizers műtrá-
gyáit mindig a növény igényeinek 
megfelelően állítják össze, és arra tö-
rekednek, hogy folyamatosan tökéle-
tesítsék a termékeket. Nemrég sike-
rült javítanunk az Agrolution Special 
termékcsaládon is, a jól ismert NPK 
készítmények lényeges módosítása 
nélkül, ugyanolyan megfizethető árat 
biztosítva a végfelhasználók számára.

Lássuk, hogyan érték ezt el!
Agrolution Special termékcsaládba 

tartozó, vízben oldódó EK műtrágyák 
kettős célnak felelnek meg: az összes 
tápelem megfelelő aranyban elérhe-
tővé válik, és a „beépített” foszforsav 
segítségével a vízminőségi problé-
mákra is megoldást kínálnak egyetlen 
termékben.

Az ICL-SF vízoldható műtrágyáinál 
már megszokott, magas fokú ható-
anyag-tisztaság jellemzi az Agrolution 
termékeket is. Ennek köszönhetően a 
növények igen gyorsan reagálnak a 
kezelésekre.

A hatóanyag tisztaság és a magas 
oldhatósági tulajdonságok mellett az 
új összetételnél javult a vas elérhető-
sége, köszönhetően az új vas (Fe) ke-
lát formának, miközben 30%-kal több 
a mangán (Mn) és a 300%-kal a cink 
(Zn) tartalom.

A mikroelemek fontos szerepet ját-
szanak a kiegyensúlyozott növény 
tápanyag ellátásban.

 Bármelyik tápelem hiánya negatí-
van befolyásolhatja a növény növeke-
dését és hozamot, még abban az eset-
ben is, ha többi tápanyag jelen van. 
A termékcsalád tagjainak makroe-

lem-összetétele 
a növényi élet-
szakaszokhoz 
igazodik, és tar-
talmazzák a nö-
vények számá-
ra fontos összes 
mikroelemet is.

Mit lehet vár-
ni az ÚJ Ag-

rolution Spe-
cial-tól?

Szebb színe-
ződést: a DT-
PA kelát formá-
ban jobb vas 
(Fe) elérhetősé-
get biztosít, a 
pH-értéktől függetlenül. 

Fokozza a fotoszintézist és jobb nö-
vénynövekedést eredményez már a 
korai fejlődési szakaszban is.

A teljes növényi anyagcsere javul a 
mangán és a cink emelt szintjének kö-
szönhetően.

Tisztán tartja az öntözőrendszert, 
nem képez lerakódásokat 

Termelői beszámoló az Agrolution 
Special 14-7-14+14CaO+TE  Kybria 
szabadföldi konzervuborka kísér-

let tapasztalatairől

2018 tavaszán az ICL-SF országos 
képviselője, Rácz Gábor megkeresett, 
hogy szeretné, ha kipróbálnám az Ag-
rolution Special termékcsaládot sza-
badföldi konzervuborkában. – meséli 
Gáti László, pátyodi termelő. 

-Mondtam neki, hogy rendben, de 
nálam a legkisebb öntözhető blokk 
700 fm, ami kb. 2000 m2-nek felel meg. 
Végül tehát ekkora területre elegendő  
Agrolution Special tápoldatozó komp-
lexet kaptam,  a 14-7-14+14CaO+mik-
roelem összetételű terméket. Ekkor 
már a starter kezeléseken túl voltam, 
jött a nevelés, ahol nagyon kell figyel-
ni a műtrágya arányokra. A kísérle-
ti területen a kérésnek megfelelően 
csak azt az egy terméket használtam, 
amitől eleinte egy kicsit tartottam, de 
ahogy nőttek a növények, egyre job-
ban tetszett a termék. 

Kaptam is az utánpótlást, végig szin-
tén a fent említett összetételt használ-

tuk. A 6-7. szedés után jött hozzám 
Gábor, hogy elemezzük az eredmé-
nyeket. 

- Laci mi a véleményed a termékről? 
Mi az első benyomásod?  - kérdezte tő-
lem a képviselő.

Gábor, figyelj, ez a termék hihetet-
lenül jól oldódik, pedig nekem az ön-
töző vizem igen kemény, magas a hid-
rogén karbonát szintje, de hiszen lát-
hattad a vízminőség analízist, amikor 
bevizsgáltattátok a laborban.  – vála-
szoltam erre.

Jött is a következő kérdés: 
-Mi az, ami az oldódáson kívül előny-

nek látsz a termékben, az eddig hasz-
nált technológiával szemben?

Erre úgy válaszoltam, hogy igazá-
ból itt van a legnagyobb különbség,  
mert tulajdonképpen ez a lényege 
az Agrolution termékeknek: addig, 
amíg én öt különféle (MgSO4;KNO3;-
CaNO3;NH4NO3;15-5-30) termékeket 
kevergettem és sok időt töltöttem az 
arányok megtartásával, addig az Ag-
rolutionből csak az előírt mennyiséget 
kellett kivennem!

Egy termék az öt termékkel szem-
ben! Nagyon egyszerű vele dolgozni 
és a növények is igen jól reagálnak rá. 
Én megszerettem az Agrolution ter-
mékcsaládot.

Az új Agrolution Special - Felfrissíti a növény táp-
anyag ellátását

KNO3

CaNO3

MgSO4

NH4NO3

15-5-30
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Napjaink felgyorsult internetes vi-
lágában egyre több információ jut 
el a világ minden tájába, Azok közé 
tartozom, akik ezeket nem fogad-
ják el kételkedés nélkül. A 2018. évi 
dániai, illetve a 2015. évi franciaor-
szági Európa Kiállításon volt alkal-
mam a helyszínen is megtapasztal-
nom, hogy a tőlünk délre lévő, volt 
Jugoszlávia utódállamaiban milyen 
galambfajták alakultak ki a Kár-
pát-medencéhez köthető szíves-
rajzú galambfajtákból az idők során, 
és mindez, véleményem szerint még 
nem teljes. Most 3 Bosznia-Herceg-
ovinában népszerű fajtát mutatunk 
be. 

JANJAI BUKÓ

Ivica Kovač: GOLUBOVI I GOLU-
BARI (Galambok és galambászok) 
című könyvében részletesen ismer-
teti. A horvátországi sisaki pergőt-, 
míg hazai fajtáink közül a székesfe-
hérvári bukót juttatja eszembe. A 
Bosznia és Hercegovina ÉK-i részén 
fekvő Janja településről kapta a ne-
vét. Kialakulását a XVIII. századra da-
tálják. Ősei között a komáromi bukó 
egykori/akkori típusát, a verseci bu-
kót, valamint a nisi keringőt említik. 
Közepes testnagyság, enyhén lejtő 
testtartás, széles mell jellemzik. Lá-
bai simák, középhosszúak.

Gyűrű mérete: 7 mm. Kormány-
tollainak száma: 12-14. Evezőtol-
lai a kormánytollakon nyugszanak, 
azoknál rövidebbek, egymást nem 
keresztezik, testhez simulnak. Kö-

zéphosszú, húzott feje oldalt leg-
ömbölyített, melyet a tarkó felett tű-
zött szolid méretű, nem teljes félkör 
alakú, kissé a fej síkja felett végződő 
fésű díszít. Középhosszú világos sza-
ruszínű (de a feketéknél, kékeknél, 
kovácsoltaknál jelzett is lehet) a cső-
re. Csőr-homlok vonala törés nélkü-
li. Szembőre vékony, kissé ráncos és 
halvány hússzínű, kerek. A röpga-
lambokra jellemzően jól izmolt. Sze-
líd, de ugyanakkor energikus, jól köl-
tő, a fiókáit jól nevelő fajta. 

Az egyszínűek és a fekete szala-
gos kékek gyöngyszeműek. A szív-
hátú változat fülőke nélküli és mé-
lyen nyitott előkés, egyes esetekben 
színes folttal a fejtetőn, (sötét) bük-
köny szemmel.  Érdekes rajzváltoza-
ta a színes „sapkás” fejű. A szem írisze 
gyöngy.  A fehér alapon a nyak mö-
götti részen színes rajzzal előforduló 
változat bükkönyszemű. A csaposok 
gyöngyszeműek. Szintén fehér a fej, 
mely esetenként színes folttal díszí-
tett. Előkéje mélyen nyitott. Az egy-
színűek és a szívhátúak párosításá-
ból keletkezhetett. 

BIHÁCSI BUKÓ

Bihács Bosznia-Hercegovina 
észak- nyugati részén, az Una folyó 
partján fekvő település, Una-Sana 
megyének székhelye. 

A fajta ősei között említik a sisa-
ki bukót és a nisi keringőt is. Kiala-
kítása, szelektálása 1960- 2000. kö-

zött történt. Átlagos méretű, húzott 
fejű, fültől fülig érő fésűt viselő ga-
lambfajta. Az evezőtollak (szárnyak) 
jól fejlettek, testhez simulóak, a kor-
mánytollak (farok) végét nem érik el, 
azt nem keresztezik. Szeme közepes 
méretű, az egyszínűeknél és a szala-
gosoknál gyöngy-, a fehéreknél és a 
szívhátúaknál bükköny. A szembőr 
testszínű. Csőre közepes méretű, vi-
lágos szaruszínű, de a sötét színű-
eknél (fekete és fekete szalagos kék) 
kék sötétek. 

Nyaka viszonylag hosszú, függő-
leges tartású. Melle széles és izmos, 
nagyon hangsúlyos. Háta közepes 
hosszúságú és szélességű, hátradön-
tött. Farok: középhosszú, keskeny, 
nem érinti a földet, 12-14 tollból álló. 
Lábai közepes hosszúságúak fényes 
piros, sima, karom színe a csőr szí-
nével egyező. Változatok: egyszínű-
ek: fekete, vörös, sárga, fehér, ezüst, 
szívhátúak: fekete, vörös, sárga, fe-
hér, ezüst, kék, szalagosok: fekete- 
szalagos kék, kék kovácsolt. A fajtale-
írás említi a szíveshátúakat, de fény-
képet erről a változatról nem sikerült 
találnom. Gyűrű mérete: 7 mm. 

Köszönetem fejezem ki Srebro 
Miroslav Silvernek a fordítás során 
nyújtott segítségéért.

Fotó: Ivica Kovač: GOLUBOVI I GO-
LUBARI (archív)

https://harepigeonlove.word-
press.com/2012/.../janja-roll . , 
http://www.bhtornjak.com/golubo-
vi/bihacki.htm, felhasznált anyag-
ban levők, és szerző: 

Bárány István

Rokon fajták a Székesfehérvári bukó körül

Minden jog fenntartva. 

A lapban megjelent publikációk, il-

lusztrációk, képek, információs anya-

gok, grafikák a Kiadó írásbeli engedé-

lye nélkül máshol nem használhatók 

fel. A közölt cikkekért a szerzők, a 

reklámokért pedig a hirdetők vállal-

ják a felelősséget.
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Lombtrágyázás 3. generációs módra – 
szélsőséges időjárási viszonyok között is 
megoldást nyújt! 

Az 1. generációs levéltrágyák el-
sősorban tápanyaghatásúak voltak, 
ezekkel az egyoldalú NPK trágyázást 
tudtuk ellensúlyozni. A 2. generáci-
ós termékek megjelenésével már 
nem csak mikroelemeket juttatunk 
ki, hanem olyan bioaktivátorokat is, 
amelyekkel irányíthattuk a fejlődést. 
Az ennél is modernebb lombtrágyá-
zástól ezeknél sokkal többet várunk 
el. 

Fontos tudni, hogy az adott feno-
lógiához optimalizálva kell a megfe-
lelő terméket kiválasztanunk, hogy 
annak összetétele igazodjon az ak-
tuális élettani folyamatokhoz. Adott 
körülmények között kell maximali-
zálni a fotoszintézist, és kiaknázni a 
vetőmag terméspotenciálját, külön-
ben nem lesz kellően hatásos a nö-
vénytáplálásunk.

A 21. századi lombtrágyázástól en-
nél már lényegesen többet várunk 
el.

Az Oázis csomag (NutriSpeed + 
FNE Zöld folyó) azokra a helyzetek-
re is megoldást nyújt, amikor olyan 
szélsőséges időjárási viszonyok-
ban kell helyt állni, mint pl. a tavaszi 
aszály.

A NutriSpeed egy új generációs 
lombtrágya, mely kiváló „folyékony 
segítség” tavasszal a vegetáció dina-

mikus megin-
dításához, illet-
ve őszi és tava-
szi kultúrákban 
egyaránt. 

A benne lé-
vő nitrogénfor-
mák még aszá-
lyos időszak-
ban is 100%-
ban felvehe-
tők a növények 
számára, 1-2 
nap alatt tö-
kéletesen be-
épülnek a nö-
vények szö-
veteibe.  Tel-
jes mikroelem 

készlete kiszolgálja a még zajló ge-
neratív (termésképző) folyamatokat.

A 3. generációs FNE Zöld folyó 
komplex hatása ezen is túlmutat, 
mert tápanyag, bioaktivátor és im-
munerősítő is egy készítményben. 

Nem csak tápelem-harmóniát biz-
tosít, de a mikroelemeket a humusz 
jellegű speciális molekulák közvet-

Az FNE Zöld folyó közvetlenül stimulálja a víz és a 
tápanyagok intenzívebb felvételét

lenül juttatják át a sejtmembránon, 
és ott hormonszerű aktivitást válta-
nak ki a teljes anyagcsere folyamat-
ra.

Plusz energiák befektetése nélkül 
az FNE Zöld folyó közvetlenül sti-
mulálja a víz és a tápanyagok inten-
zívebb felvételét. Ennek a folyamat-
nak köszönhetően a kezelt növény 
nagyobb és fejlettebb gyökérzettel, 
azaz hatékonyabb vízhasznosító és 
fokozott aszálytűréssel rendelkezik.

Stresszelt állapotban is jobb a rege-
nerálódása, kiegyensúlyozottabb a 
vegetatív/generatív fejlődése, ami a 
termésbiztonságban és a termés mi-
nőségében egyaránt előnyt jelent. A 
megerősített immunrendszer ugyan-
is kevesebb növényvédelmet igényel. 

Ha ezeket az innovációs lehetősé-
geket beépítjük a növénytáplásba, 
jobban és hatékonyabban tudjuk a 
növényt kiszolgálni akár szélsőséges 
viszonyok között is. Ha viszont nem 
váltunk tápanyagozási gyakorlatot, 
számolnunk kell a jövedelmezőség 
veszélyeztetésével.

A  NutriSpeed-ben levő nitrogénformákat a növény még aszályos 
időszakban is 100%-ban képes felvenni 

http://www.agrovacio.hu/oazis-csomag_c25?utm_source=agroinform&utm_medium=cikk&utm_campaign=agrovacio
http://www.agrovacio.hu/oazis-csomag_c25?utm_source=agroinform&utm_medium=cikk&utm_campaign=agrovacio
http://www.agrovacio.hu/nutrispeed-20l_p1?utm_source=agroinform&utm_medium=cikk&utm_campaign=nutrispeed
http://www.agrovacio.hu/fne-zold-folyo-20-liter_p90?utm_source=agroinform&utm_medium=cikk&utm_campaign=zold
http://www.agrovacio.hu/fne-zold-folyo-20-liter_p90?utm_source=agroinform&utm_medium=cikk&utm_campaign=zold
http://www.agrovacio.hu/fne-zold-folyo-20-liter_p90?utm_source=agroinform&utm_medium=cikk&utm_campaign=zold
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Szinte már hagyománynak tekint-
hető, hogy a Holland Alma Kft. Gyü-
mölcsfaiskola minden februárban 
metszési bemutatót és alma szakmai 
napot szervez Vásárosnaményban. 

Az idei rendezvényre közel százan 
gyűltek össze a Hunor Hotel Kon-
ferenciatermében. A szakmai nap 
első felében a fajtahasználatról és 
az alma piaci helyzetéről, a 2019-es 
termés-kilátásokról, a metszés élet-
tani alapjairól, növényvédelemről és 
tápanyag gazdálkodásról, valamint 
mezőgazdasági biztosításokról kap-
hattak információt a jelen lévők. A 
rendezvény második része pedig Fe-
kete Miklós pusztadobosi almaültet-
vényében folytatódott egy metszési 
bemutató keretében.

Első előadóként Babicz Szabolcs, a 
faiskola termelésvezetője ismertet-
te a fajtaújdonságok jellemzőit. Az 
alma mellett egyéb gyümölcsfajok-
ra is kitért. Mondandójának kiemelt 
része az Allegro és Bonita almafaj-
ták bemutatása volt. Az Allegro, mint 
poligénes rezisztenciával rendelkező, 
korai (júliusi) fajta, ideális választás a 
piac bevezetésére, valamint a mun-
kacsúcsok széthúzására, megjelené-
sében és ízében pedig igazi kuriózum 
az asztali almák piacán. Az „almák 
Ferrarija”-ként aposztrofált, varaso-
dásrezisztens, egyedi megjelenésű, 
nagyon jól tárolható Bonita pedig a 
kései érésű almák egyik meghatáro-
zó fajtája lesz. A faiskolavezető be-
mutatta a Bonita európai térhódítá-
sát és a fajtában rejlő lehetőségeket.

Dr. Cehla Béla cégvezető a Na-
turalma Program eddigi eredmé-
nyeiről és az Naturalma márkanév 
alatt szereplő fajták piaci szereplé-
séről, valamint az almamarketing és 

szaktanácsadás előtt álló feladatok-
ról beszélt.

Harmadik előadóként a Debrece-
ni Egyetem professor emeritusa, Dr. 
Gonda István az idei évet jellemző 
rügyállapotokról és az ehhez fűződő 
európai és hazai terméskilátásokról, 
valamint a különböző rügyterhelésű 
almafák metszési taktikájáról tartott 
előadást.

A Naturalma Zrt. szaktanácsadója 
Kaponyás Ilona az almaültetvények 
tápanyag gazdálkodásának és nö-
vényvédelmének aktuális kérdése-
ivel foglalkozó prezentációt tartott, 
amiben sok hasznos gyakorlati taná-
csot adott a jelen lévő termelőknek.

Az előre meghirdetett programon 
felül, a Naturalma Program elindu-
lásánál kulcsszerepet játszó dr. Csip-
kés József újszerű megközelítésben 
beszélt a mezőgazdasági biztosítások 
rendszeréről.

A rendezvényen egybegyűlt ter-
melők ezt követően Fekete Miklós 
10 hektáros Naturalma ültetvényébe 
tettek egy buszos kirándulást, ahol 
a házigazda bemutatta az ültetvény 
főbb jellemzőit. Beszélt az alany és 
fajtahasználatról, a talaj-adottságok-
ról, térállásról és a bio átállás alatt 

Metszési bemutató a Holland Almánál

Gonda professzor a fák rügyállapotát 
elemzi metszés előtt

álló ültetvény főbb paramétereiről. 
Ezek után pedig dr. Gonda István tar-
tott gyakorlati metszési bemutatót 
Babicz Szabolcs és Kalydi Tamás se-
gítségével. A bemutató során kitér-
tek a fajták jellegzetességeire, szem-
léltették a rügyterhelés és a metszés 
mértékének, valamint taktikájának 
alkalmazását a különböző rügybera-
kódottságú almafákon. A bemutatót 
számos kérdés kísérte a termelők ré-
széről, a szakértők pedig igyekeztek 
minden felmerülő kérdésre választ 
adni.

A kertben tett látogatást egy kései 
ebéd követte a Hunor Hotel étter-
mében. A hotel parkolójában pedig 
a Goagro Kft. önvezető traktora által 
üzemeltetett Tornado Radius, hajlí-
tott ponyvás gyümölcsrázó gép be-
mutatóját tekinthették meg a részt-
vevők. Az autonóm traktor és a rá-
zógép a termelők egyik legégetőbb 
problémájára, a megfelelően képzett 
élő munkaerő hiányára adhat haté-
kony megoldást.

A Holland Alma következő szakmai 
napjára biztosan nem kell egy évet 
várni. Ha nem akar lemaradni a kö-
vetkező alkalomról, regisztráljon Hír-
levélre a hollandalma.hu oldalon.
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Az almafák már virágzásba borul-
tak, és nemsokára követi ezt a kötő-
dés időszaka. Bizony nem minden-
ki van vele tisztában, hogy ilyenkor 
már nagyon nagy figyelmet kellene 
fordítanunk a kalcium felvehetősé-
gére. Miért ebben a korai időszak-
ban? A válasz a tápanyagfelvétel 
időbeli eloszlásában van, ezt jól lát-
hatóan szemlélteti az 1. ábra. 

Amint azt látjuk, az almaterm-
esztés egyik alapvetően fontos tá-
panyag-felvételi fázisában vagyunk. 
A kutatások szerint a gyümölcs 
mennyiségének, minőségének, tá-
rolhatóságának egyik legfontosabb 
eleme a kalcium, és ahogy az áb-
rán látható, igen rövid időinterval-
lum áll rendelkezésre a megfelelő 
mennyiségű kalcium gyümölcsbe 
jutására. Erre több hatékony megol-
dás is létezik, még annak ellenére is, 
hogy ebben a korai fázisban a növé-
nyi nedvkeringés még nem túl erő-
teljes, és a gyökérrendszer sem dol-
gozik úgy, a hideg talajhőmérséklet 
miatt. 

Talajon keresztüli tápanyag után-
pótlásra javasolt ebben a korai idő-
szakban az organikus termesztés-
ben is engedélyezett Polysulphate 
14K2O+6Mg+17Ca+48SO3+ME 
szilárd, granulált ásványi trágyát 
ajánljuk 300-400 kg/ha dózisban a 
talajra, a fakorona alá kiszórni, amit 
a csapadék, vagy öntözés olvaszt be 
majd a talajba. 

Amennyiben marad a mostani, 
száraz időjárás, és van lehetőség a 

tápoldatozásra, jó eredményt ér-
hetünk el komplex öntöző műt-
rágyával, pl. Agrolution Special 
14-7-14+14Ca+TE segítségével 50-
60kg/ha dózisban is adagolhatunk 
könnyen felvehető kalciumot és a 
növekedéshez elengedhetetlen nit-
rogént és káliumot is.

Azonban ne álljunk meg az alap-
kezeléseknél, mivel az ún. kese-
rűfoltosságot (sztipikesedést) is 
mérsékelhetjük, kalcium tartalmú 
lombtrágyákkal. A keserűfoltosság 
mértékének csökkentése döntő je-
lentőségű. A hiány tünetei sokszor 
nem is láthatóak, amíg a gyümölcs 
még a fán van, ezért is fontos a koc-
kázat minimalizálására irányuló 
műtrágyázási program kidolgozása.

Az Agroleaf család kalcium tartal-
mú tagjai egész szezon során több-
ször alkalmazva kiválóan alkalma-
sak biztonságos tárolhatóság növe-
lésére. 

A vízoldható, kristályos Agroleaf 
Power Ca 11-5-19+9Ca+2.5Mg+-
TE levéltrágyát a benne lévő, köny-
nyen felvehető mikroelemeket tar-
talmazó M77 kelátcsomag és a 
hosszabb hatástartamot lehetővé 
tévő DPI technológia teszi egyedi-
vé a piacon.  

A legnagyobb kihívást az okozza, 
hogy a tápanyagok a gyümölcs vi-
aszos héján keresztül közvetlenül 
bejussanak az almába. Az ICL ter-
mékfejlesztése nem állt meg, és az 
igényeknek megfelelni akaró, folya-
matos gondolkodásának eredmé-
nyeként az elmúlt esztendőben Ma-
gyarországon is piacra dobta az Ag-
roleaf Liquid Ca 8-0-0-+13.8 CaO 
-ot tartalmazó folyékony kalcium 
lombtrágyát.

Az Egyesült Királyságban, illet-
ve Spanyolországban elvégzett kí-
sérletek a keserűfoltosság jelentős, 
akár 60%-os csökkenését mutat-
ták mind a teljes, mind csökkentett 
adagolás esetén. Több éves kísérlet- 
és tesztsorozatot követően kijelent-
hető, hogy az Agroleaf Liquid Calci-
um+ a növényi cukrokkal és felszí-
vódást segítő felületaktív anyaggal 
kombinált, speciálisan tervezett 
aminosav-csomagnak köszönhető-
en bizonyítottan csökkenti a kese-
rűfoltosság mértékét, elsősorban az 
érzékeny desszert- és konyhai alma-
fajtákban. 

Hogyan tápláljuk almafáinkat a szép, egészsé-
ges és jól tárolható termés érdekében?
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Kalcium felszívódási folyamata az alma gyümölcsében

Gyümölcs
kalcium
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Kötődés

Betakarítás

kb. 6 hét kötődéstől

Felvétel Eloszlás

1. sz. ábra: Almagyümölcs kalcium-
felvétele a fa gyökerén keresztül
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Köztudott, hogy Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye szabolcsi része a 
magyar almatermesztés egyik leg-
komolyabb hagyományokkal ren-
delkező vidéke. Ahogy az „antik 
Hellászt az emberi civilizáció bölcső-
jeként” tartják számon, ugyanúgy 
„Szabolcs a magyar almatermesz-
tés bölcsője.” A híres-neves „Szabol-
csi alma” még a múlt században is 
úgy szerepelt a magyar nemzeti 
tudatkincsben, mint „a” magyar al-
ma. S bizony a szép Szabolcs egyik 
legősibb „almás települése” Tuzsér. 
A helyiek körében köztudott és 
nagy büszkeségre ad okot, hogy a 
2019-ben immár 807. születésnap-
ját ünneplő, Árpád-kori községben 
a XVIII. századig, egészen Mária Te-
rézia koráig nyúlik vissza az alma-
termesztés, mégpedig a Tisza-folyó 
közelsége és egyéb kedvező föld-
rajzi adottságok okán kiváló és jól 
beazonosítható minőséget produ-
kálva. Figyelemre méltó történelmi 
tény, hogy innen „Tuzséri Hercegség” 
felirattal 1910-ben még Ameriká-
ba is szállítottak almát, annak való-
di őshazájába. S habár ma már Ma-
gyarországon számos nagy almater-
mesztő régió található, a „Szabolcsi 
alma” kiragyog közülük komoly ha-
gyományrendszere,kiváló beltartal-
mi paraméterei és speciális zamat-
kinccsel bíró, a helyi termővidék 
klímája és talaja által biztosított íz-
karaktere révén. 

Természetesen minden magyar 
termesztésű alma finom és egész-
séges, s mindegyikre igaz az ősi böl-

cselet, hogy: „Napi egy alma az or-
vost távol tartja”, mégis mindenki a 
saját kincseire, értékeire büszke. S 
aki a „jó gazda gondosságával” 
a Tuzséri alma modern törvényi 
eszközökkel és lehetőségekkel 
történő védelmében rejlő lehe-
tőségeket jó ráérzéssel és megfe-
lelő időpillanatban felismerte, az 
nem más, mint a Tuzséri Tész és a 
tavaly 50 éves Tuzséri Nagy Sán-
dor Kertbarát Klubközös elnöke, 
Lakatos Bertalan, aki több, mint 
2 évvel ezelőtt nyitott érdeklő-
déssel fogadta az őt megkereső, 
szintén szabolcsi származású 
történész, Kocsi Erika szakmai ja-
vaslatait. Folyamatos és sikeres 
együttműködésük eredménye-
ként válhatott „a híres Tuzséri 
Jonathán alma” a magyar nem-
zeti értékekről és hungarikumok-
ról szóló 2012. évi XXX. törvény ér-
telmében a nemzeti értékpiramis 
megbecsült új tagjává, mint helyi 
érték, sőt a továbbiakban, mint 
megyei érték. Ezáltal a „nemzeti ér-
ték” kitüntető törvényi cím már két 
szinten, a Tuzséri Települési Értéktár-
ba és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Értéktárba történő felvétellel 
is megillette a Tuzséri alma zászlós-
hajóját, „a híres, nagy múltú tuzséri 
Jonathán almát”. A kitüntető törvé-
nyi cím rangos elismerése a tuzséri 
almatermesztésnek is. 

A sikeres javaslattételi tanulmányt 
megíró történész, EU-szakértő Kocsi 
Erika, összetett munkái tapasztalat-
rendszere alapján azt is jó érzékkel 
látta meg, hogy a Tuzséri alma, több 
százados múltja, valamint a termő-
talaj és helyi adottságok, valamint 
az itt termesztett alma magas minő-
sége közötti összefüggések okán jó 
alap lehet egy ún. uniós oltalmi kér-
vényhez is. Ezért készítette el több 
mint 1 éves munkával, Lakatos Ber-
talan és az akkori Földművelésügyi 
Minisztérium (ma Agrárminisztéri-

um) illetékes szakosztálya együtt-
működésével, s dr. Pallóné Kisérdy 
Imola és kollégái segítségével azt a 
Termékleírást, amely szükséges ah-
hoz, hogy egy adott földrajzi jelző-
vel ellátott termék-hosszas folya-
mat és szakmai munka után- akár 
EU-s oltalomban részesüljön. Az 
uniós oltalomnak két változata van, 
az OEM és az OFJ oltalom. A Tuzséri 
alma nagy múltja, termesztésének 
földrajzi körülményei és az ezekkel 
összefont minőségi jellemzők okán 
mindkét irányban elindítható volt. 
Az eredetvédelem egy ország 
kultúrájában a legfontosabb, ha-
gyományokban gazdag értéke-
ket jeleníti meg. Ezen értékeink 
megőrzése, mindannyiunk kö-
zös érdeke. Napjainkban az élel-
miszerek eredete és egyedisége 
egyre inkább felértékelődik a ter-
melők és a fogyasztók szemében.
Az uniós szabályozás vezette be 
az oltalom alatt álló eredetmegje-
lölés (OEM) és az oltalom alatt ál-
ló földrajzi jelzés (OFJ) fogalmát. 
A két kategória esetében csak az 
oltalom egyes feltételei eltérőek, 
az oltalom tartalma és marketing 
értéke azonban azonos.

Végül az OEM oltalmi irány mel-
lett döntöttek a benyújtók, ahol is 
a földrajzi területhez való kötődést 
kellett igazolni. Például, hogy a Tu-
zséri alma íze, színe, zamata, beltar-
talmi paraméterei, stb. azért ilye-
nek, mert itt ilyen a klíma, a talaj, a 
napsütéses órák száma. A specifi-
kus szakmai Termékleírás komoly 
és összetett munkafolyamat so-
rán született meg, s juttatta el a 
Tuzséri almát az uniós oltalom kü-
szöbére, s szerzett nagyobb hír-
nevet magának Tuzsér Községnek 
is. 2018. február 13-án a MET, az-
az a Magyar Eredetvédelmi Tanács 
tagjai elektronikus szavazás út-
ján elfogadásra javasolták a „Tu-
zséri almát” a beadvány alapján.
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A Tuzséri alma, a híres Szabolcsi alma 
neves reprezentásának legújabb elismerései
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Ezzel hivatalosan és törvényesen 
az ún. „nemzeti oltalmi” fázisba 
lépett a szabolcsi almatermesztés 
egyik büszkesége. Az most követ-
kező időszak további komoly szak-
értői munkájának pedig a sokfajta 
előnnyel járó OEM típusú, azaz Olta-
lom alatt álló Eredet Megjelölés, mint 
az Európai Unió egy nagyon komoly 
védelmet adó, s az EU-ban egyfajta 
minőségbiztosítást jelentő árumeg-
jelölőjének megszerzése lesz a célja. 

Külön büszkeségre okot adó 
tényvalóság ebben a történet-
ben, hogy egész Magyarorszá-
gon, az összes magyar termesz-
tésű alma közül, sőt, a Szabolcsi 
almák sorában is a „Tuzséri alma” 

kapta meg legelőször a „nemzeti 
oltalmat” és jutott időben a leg-
közelebb a fenti uniós oltalomhoz 
is. Köszönet illeti érte az őt meg-
kereső szakember munkájában 
és tudásában lehetőséget látó és 
azzal jó érzékkel, a kellő időpilla-
natban jól „gazdálkodó”, a „Tuzsé-
ri alma” minőségi termesztésé-
nek útját és a köré fonódó szak-
mai-emberi, termesztői közösség 
életét már évtizedek óta hittel és 
alázattal egyengető Lakatos Ber-
talannak és kollégáinak.

A Tuzséri alma nemzeti oltalmát 
jelentő díj ünnepélyes átadására 
az Agrárminisztériumban tavaly 
december 7-én tartott Terme-
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lői Közösségek Napján került sor, 
ahol a Tuzséri Tész képviseletében 
Lakatos Bertalan elnök és Révész 
László vették át a dr. Nagy István 
miniszter által aláírt emléklapot, 
s a munkát elkészítő EU-szakér-
tő, Kocsi Erika történész is elkísér-
te őket, aki egyben a Tuzséri alma 
marketing alapú látványkommu-
nikációját is igényes formájúvá 
alakította a neves napra. 

„Az Agrárminisztérium földrajzi 
árujelző programja eredményeként 
21 új földrajzi árujelző uniós oltalma 
iránti kérelem tart uniós szakaszban, 
10 pedig nemzeti eljárás alatt áll. Az 
elmúlt időszakban átmeneti nemzeti 
oltalmat szerzett földrajzi árujelzők: 
az Őrségi tökmagolaj, a Keleméri bá-
rányhús, a Tuzséri alma, a Nagykörűi 
cseresznyepálinka, a Sárréti kökény-
pálinka, Madarasi birspálinka mö-
gött álló termelők és csoportosulá-
saik képviselői szintén az ünnepség 
keretében vehették át a miniszteri 
emléklapot.” (Forrás: https://gi.kor-
many.hu/termeloi-kozossegek-nap-
ja-az-agrarminiszteriumban)

A Tuzséri alma új elismerései és a 
megindult folyamat értékes mér-
földkőnek számít nem csupán a ne-
ves Szabolcsi alma, hanem általá-
ban a sokfajta és összetett kihívás-
sal küzdő magyar almatermesztés 
becsületének megtartásában és po-
zicionálásában. S az értékes munka 
tovább zajlik…

Írta: 
Kocsi Erika

https://gi.kormany.hu/termeloi-kozossegek-napja-az-agrarminiszteriumban
https://gi.kormany.hu/termeloi-kozossegek-napja-az-agrarminiszteriumban
https://gi.kormany.hu/termeloi-kozossegek-napja-az-agrarminiszteriumban
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A lucerna termesztését Magyar-
országon Tessedik Sámuel honosí-
totta meg 1768-ban. A fenntartható 
gazdálkodás fontos pillangós növé-
nye, növeli a talajok termékenysé-
gét, mert gyökérzete nitrogénben 
és - feltörés után - szerves anyagban 
is gazdagítja a talajt. A vele szimbió-
zisban élő Rhizobium baktériumok 
évente 60-80 kg légköri N-t kötnek 
meg hektáronként. Mélyre hatoló-
gyökérzete révén (20 m-re is leha-
tol) kalciumot, káliumot és foszfort 
hoz fel, gazdagítva ezzel a felső, ter-
mékeny talajréteget. Elővetemény 
értéke azonos egy közepes ada-
gú istállótrágyázással. Víz – és szé-
lerózió (defláció) ellenvédi a talajt, 
mivel állandó fedettséget biztosít 
egész évben és több éven keresztül, 
továbbá erőteljes, a felszínhez közel 
dúsan elágazó - főként a tarka virá-
gú fajtáknak - gyökérzete átszövi a 
talajt. Zöld termése etethető hagyo-
mányosan zölden és renden szárít-
va szénaként, szilázs, szenázs és szá-
rítmányok (lucernaliszt és granulá-
tum) formájában. Kedvező táplálko-
zás-élettani hatása miatt humán cé-
lú fogyasztása (lucernakapszula, lu-
cernacsíra) is terjed. A lucerna igen 
fontos növény a környezetbarát és 
fenntartható termesztésben, ahol, 
mint pillangós növény, jelentős 
mennyiségű nitrogén tápanyaggal 
gazdagítja a talajt. A magyar lucer-
na fajták kiváló tulajdonságaiknak 
köszönhetően külföldön is verseny-
képesek és így vetőmagjuk keresett 
egész Európában. 

A lucerna termesztése az utóbbi 
években a világon 35 millió hektár 
körüli, kicsi ingadozással. A világ 
minden részén termesztik, a föld-
részek közül Észak-Amerikában, az 
országok között pedig az USA-ban 
termesztik a legtöbb lucernát. Eu-
rópa minden országában megtalál-
ható. Magyarországon 2010-től 135 
ezer hektár körül mozgott a terüle-
te, 2016-ban viszont 195 ezer hek-
tárra emelkedett, míg 2017-ben pe-

dig elérte a 200 ezer hektárt, amely 
2018-ban további növekedést 
mutat - sajnos nem az állatlétszám 
emelkedése, hanem a növényre 
adott támogatások miatt – ami in-
dokolt is!

Magyarországon legjelentősebb 
a Kékvirágú lucerna, majd ezt kö-
vetően a Tarkavirágú. A tarkavirágú 
(homoki) lucernafajták elsősorban a 
felszínhez közel dúsabban elágazó 
gyökérzetük révén igényteleneb-
bek, jobban hasznosítják a talaj ki-
sebb tápanyag-és/vagy vízkészle-
tét, ezért inkább a kitettebb, gyen-
gébb területeken - főleg homokon 
- terjedtek el, de az újabb fajták a 
jobb termékenységű talajokon is 
versenyképesek a kékvirágú faj-
tákkal. A Nemzeti Fajtajegyzékben 
2018-ben 25 fajta van regisztrálva 
(a 2019. évi még nincs közzé téve) – 
csak ezek termesztése javasolható, 
mivel az itt szereplő (zömében ma-
gyar nemesítésű fajták) 4 éves gaz-
dasági érték vizsgálatukat megál-
lapítókísérletekben (az ország több 
Fajtakísérleti Állomásán) bizonyítot-
ták, hogy Magyarországon kifagyás 
veszélye nélkül, biztonságosan ter-
meszthetők és jó minőségű, nagy 
termésre képesek. Nagy kiterjedésű 

homokvidékeink (Nyírség, Somogyi 
Dombvidék, Duna-Tisza közi Hát-
ság) fenntartható hasznosítására a 
tarkavirágú ’homoki’ lucerna fajták 
a legalkalmasabbak. Ilyen tarkavirá-
gú fajhibridfajta: az Olimpia, amely 

nemcsak gyenge -, de jó termé-
kenységű talajokon is a legnagyobb 
fehérjehozamot biztosító, vékony 
szárú, levelesfajta. (lásd kép)

A lucerna tavaszi, tiszta (taka-
rónövény nélküli) telepítése java-
solt. Tavaszi telepítésbiztonsága a 
csapadék nagyobb valószínűsége 
miatt általában jobb. A nyár végi 
telepítés előnye a következő évi 
nagyobb termés és kisebb gyomo-
sodás. Ennek ellenére csak akkor 
válasszuk a nyár végi telepítést, ha 
a talajban a keléshez szükséges 
nedvességet biztosítani tudjuk (víz-
megőrző talajművelés, öntözés). 
Önmagában történő (tiszta) tele-
pítés esetén nemcsak a telepítés-
biztonsága, de a lucerna várható 
termése is növelhető. Öntözetlen, 
csapadékszegény körülmények kö-
zött és nyár végi telepítés esetén 
minden esetben takarónövény nél-
kül vessük a lucernát. Tavaszi taka-
rónövényes telepítés (pl. zabbal) 
deflációnak (szélerózió) kitett terü-
leteken indokolt, hogy megvédje 
a sekélyen vetett lucernát (magot) 
a szél általi elhordástól. Takarónö-
vény nélküli, tiszta telepítés ese-
tén egyenletesebb és optimális 
növényállományt érhetünk el, míg 
takarónövényes vetéssel ritkább 
lesz a lucerna és az értékes termés-
kiesést a takarónövény termése 
sem pótolhatja. A lucerna tiszta 
telepítése általánosan javasolható 
nemcsak nyár végi, de tavaszi te-
lepítésben 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 is hengerezni- 
a gyors, egyöntetű és biztoskelés 
érdekében!

Dr. Kruppa József 
címzetes egyetemi tanár

A lucerna termesztése, biológiai alapjai, tavaszi 
telepítése

Olimpia - tarkavirágú típusú (fajhib-
rid) lucernafajta
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A lucernánál fontos, hogy a növé-
nyek minél hamarabb megerősöd-
jenek, elborítsák a talajfelszínt, visz-
szaszorítva ezzel a gyomokat. Leg-
utóbbi bizonyítékok a lucerna tá-
panyag-utánpótlásának vizsgálata 
során rámutattak a polihalit ásvány 
tartalmú Polysulphate, organikus 
termesztésben is engedélyezett ás-
ványi trágya alkalmazásának lehe-
tőségére.

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan 
lehet változtatni egy gyakorlaton 
nagy léptékben, néha az a legjobb 
módszer, ha megnézzük közelről az 
apró részleteket. Éppen ezért na-
gyon érdekesek azok a brazil ered-
mények, amelyek egy termesztőe-
dényes lucerna kísérletből származ-
nak. A kísérlet során azt vizsgálták, 
hogyan lehet a leghatékonyabban 
megoldani a lucerna káliumtáplá-
lását.

A kálium-műtrágya használat 
előnyei

A műtrágya felhasználás Brazíli-
ában is gyorsan emelkedik. Az or-
szág ma már a negyedik helyen sze-
repel a világon a műtrágya felhasz-
nálás tekintetében. Jelentős a káli-
um-műtrágyák használata, mivel a 
brazil talajok gyakran alapvetően 
káliumhiányosak. Azonban a gaz-
dálkodók aggódnak, hogy a hagyo-
mányos megoldások nem nyújta-
nak megfelelő mennyiségű és hosz-
szan tartó, hatékony táplálást a nö-

vényeknek. Éppen ezért a polihalit 
kísérlet eredménye igen érdekes, 
mert a Polysulphate nem csak káli-
umot tartalmaz, hanem ként, mag-
néziumot és kalciumot is, egyetlen 
termékben. Összetétele: 48% SO3, 
14% K2O, 6% MgO és 17% CaO, víz-
oldható formában. A Polysulphate 
mellett hagyományos anyagokat, 
például gipszet vagy kálium-klori-
dot alkalmaztak.

Megismételhetőség 
és elegendő adat

A brazil EMBRAPA nemzeti me-
zőgazdasági intézményhálózat re-
gionális kutatóközpontjában nagy 
mennyiségű termesztő edényes 
vizsgálatot folytattak le a lucerna 
eltérő kezeléseinek összehasonlítá-
sára – mind a hagyományos, mind 
a lehetséges új gyakorlat modelle-
zésére. A tárolóedények használa-
ta lehetővé teszi a kutatók számára, 
hogy a kezeléseket anélkül ismétel-
jék meg, hogy a számolni kellene a 
terepi kísérleteknél fellépő különfé-
le egyéb környezeti hatásokkal.

A termelők számára 
fontos eredmények 

A lucerna növekedését megmér-
ték a különböző kezelések után. A 
hét, egymást követő betakarítás 
eredményei először is azt mutatták, 
hogy a kiegészítő kálium adagolá-
sa elengedhetetlen volt a jó hozam-
hoz. Azt is kimutatták, hogy a Poly-
sulphate alkalmazása már önmagá-
ban, vagy kálium-kloriddal kombi-
nálva jelentősen megnövelte a lu-
cerna biomassza-hozamát, szem-
ben a kizárólag kálium-kloriddal és/
vagy gipsszel kezelt növények nö-
vekményével.  Ezen kívül a Polysul-
phate jelentősen megnövelte a nö-
vények kálium-, kén-, kalcium- és 
magnézium-felvételét is, különösen 

akkor, ha önmagában alkalmazták, 
méghozzá a legnagyobb dózisban.

Szilárd helyett vízoldható 
műtrágyával is megoldható

Ez a cserepes kísérlet nagyon fon-
tos bizonyíték, hogy a Polysulphate 
műtrágya használatának kedvező 
hatást gyakorol a lucerna jobb ho-
zamára. Amennyiben azonban víz-
ben oldható tápanyag-utánpótlási 
megoldást keres, erre is van megfe-
lelő, és árban nagyon kedvező ter-
mék az ICL-SF kínálatában. A 0-60-
20 összetételű, foszfor és kálium-
táplálásra ajánlott PeKacid nevű EK 
műtrágya nemcsak kiegészítő táp-
lálást nyújt a lucerna számára, de 
az esetleges nem megfelelő vízmi-
nőség, és hidrogénkarbonátos ke-
ménység esetén is megoldást nyújt. 
Savazó hatásának köszönhetően 
vízjavításra, illetve a permetező fú-
vókák tisztántartására is javasolt.  

Több információt a termékek-
ről, árakról, illetve az alkalmazás-
ról az ICL magyarországi terüle-
ti képviselőjétől, Rácz Gábortól 
kaphat, a +36 (30) 488-14-79 mo-
bil számon.

Tápanyagutánpótlás a lucernatermesztésben

1.: kép: A lucerna növény teljesít-
ménye K alkalmazás nélkül, illetve 
Polysulphate vagy KCl + gipsz fel-
használásával 100 kg K2O / ha. (Fotó: 
A.C.C. Bernardi.)

1. ábra: A lucerna száraz biomasz-
sza-termelése a K alkalmazására vála-
szolva (50, 100 és 200 kg K2O / ha) a 
tenyész-edényes kísérletben.
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