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A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara (NAK) a megalakulása óta a 
Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Szövetségével (MA-
GOSZ) együttműködve szervezi a 
Magyarok Kenyere programot, s 
ezen keresztül a közösségek és a rá-
szorulók támogatását. A NAK elein-
te stratégiai partnerként, 2015 óta 
pedig már főszervezőként vesz részt 
a programban, a MAGOSZ pedig a 
hazai gazdatársadalmat összefogva, 
tagságát minden évben mozgósítva 
működik közre a nagylelkű búzaado-
mányok begyűjtésében.

Így idén immár kilencedik éve fo-
lyik a Magyarok Kenyere - 15 Millió 
Búzaszem című jótékonysági kezde-
ményezés, amely keretében a Kár-
pát-medencében összegyűjtött bú-
zából készült lisztet szétosztják a szo-
ciálisan rászoruló, hátrányos helyzetű 
gyermekeket gondozó magyarorszá-
gi és határon túli szervezeteknek. 

A Magyarok Kenyere – 15 millió bú-
zaszem program a magyar gazdatár-
sadalom önzetlen, segítő szándékú 
összefogása. Az egész éven átívelő 
programban Magyarország teljes te-
rületéről és a Kárpát-medence ma-
gyar lakta településeiről ajánlanak 
fel búzát a gazdálkodók a rászoruló 
magyar gyermekeket segítő szerve-
zeteknek – a jelenlegi országhatáron 
belül, és azon túl is. A gazdák a leara-
tott búzájuk egy részét minden év-
ben a gyűjtőpontokra viszik. Az ado-
mányokat megyénként, a külhoni ré-
szeken pedig régiónként gyűjtik ösz-
sze, majd ünnepélyes keretek között 
szimbolikusan is összeöntik, ez tör-
tént meg az idei évben is.

A NAK és a MAGOSZ nevében a 
2019. évi Magyarok Kenyere - 15 mil-
lió búzaszem program megvalósítá-
sa során összegyűlt búzából, Liszt 
Adományozói Ünnep keretein be-
lül adták át - jelképesen - a támoga-
tott szervezeteknek az adományo-
kat, és egyben megköszönték a fel-
ajánlóknak a nagylelkű segítőkészsé-
güket 2019. november 18.-án, Nyír-
egyházán.

Az eseményen Rácz Imre, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei elnö-
ke mondott ünnepi köszöntőt:

„A 2011-ben indult kezdeménye-
zés minden évben rácáfol arra a so-
kak által hangoztatott véleményre, 
mely szerint a magyar nép nem ké-
pes az összefogásra. Ne higgyünk 
ezeknek a hangoknak! A történe-
lem már számtalan alkalommal iga-
zolta, hogy bajban, vagy nemes cé-
lok elérése érdekében a magyarság 
igenis képes egyesíteni erejét. Ha ez 
másképp lenne, ma már nem létezne 
haza, nem létezne nemzet. 

Az adakozó gazdák nem pusztán 
jótékonykodnak. A Kárpát-medence 
minden tájára eljutó lisztes zsákok az 
egy nemzethez, egy sorsközösség-
hez való tartozás, az egymás iránti 
felelősség vállalás üzenetét is viszik. 
A kezdeményezés megbecsültségét 
jelzi, hogy a „példaértékű nemzete-
gyesítő szolgálatáért” a programot 
2018. szeptember 29-én Magyar 
Örökség Díjjal tüntették ki.

A Magyarok Kenyere ötlete mára 
az egész Kárpát-medence összefo-
gásává nőtte ki magát. Sikere a gaz-
dákban rejlik, akik tudják, hogy a ve-
rítékkel megtermelt gabona nem-
csak családjaik fennmaradását, bol-
dogulását hozza el, hanem sok ezer 
árva sorsú gyermek betevő falatját 
is jelenti. 

Meggyőződésünk, hogy összetar-
tozásunkat nemcsak a felajánlott 
búza és liszt mennyisége jelképezi, 
hanem az adományozók száma is. 

A kedvezményezett intézmények, 
gyermekotthonok visszajelzése alap-
ján a 2018-as felajánlott mennyiség 
elegendő volt a gondozott gyerme-
kek teljes évi ellátására kenyér- és pé-
káruból. Ezért is lett célkitűzésünk a 
2019-es évre, hogy a felajánlók szá-
mát tovább növeljük, még több és 
több magyar sorstársunkat vonva be 
ezzel karitatív tevékenységünkbe.

Az idei évben 171 adományozónk 
volt a felajánlott búza mennyisége 
34.039kg lett!  Ez a legkiemelke-
dőbb eredmény a megyénkben a ki-
lenc év alatt!

2018-ban országosan 412 tonna 
adománybúza gyűlt össze, melyből 
mintegy 260 tonna lisztet tudunk 
őröltetni, amelyet ismét a közel 80 
ezer rászoruló gyermeket ápoló és 
gondozó szervezetek kaptak meg. A 
program kiemelt kedvezményezett-
jei mellett, a korábbi évekhez hason-
lóan ismét lehetőség nyílt arra, hogy 
minden magyarországi megye vala-
mely karitatív szervezete is részesül-
jön az adományokból. 

A hatalmas siker közös, amelyre 
minden résztvevő igazán büszke le-
het.

A Magyarok Kenyere nem egyfajta 
verseny, és nem elvárás, hogy az ösz-
szegyűjtött búza mennyisége min-
den esztendőben túlszárnyalja az 
előző évit, de jó érzés, hogy ebben a 
körben még ismert a bibliai Szent Pál 
apostol útmutatása: „Mindenki úgy 
adjon, ahogyan előre eldöntötte szí-
vében, és ne kényszerűségből, mert a 
jókedvű adományozót szereti az Isten”. 
Így erősen bízunk benne, hogy a jö-
vőben sem hal el ez a nemes kezde-
ményezés.

Az egész éves rendezvénysoro-
zatot áprilisban rendszerint az Esz-
tergomi Bazilikában megtartott bú-
zaszenteléssel nyitjuk meg. Az Ösz-
szeöntés ünnepén, augusztus első 
napjaiban a betakarított és össze-
gyűjtött búza jelképes egybeönté-
sére kerül sor. A Kárpát-medence me-
gyéi és az elszakított országrészek 
egy-egy zsák búzát küldenek az ün-
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Magyarok Kenyere adományozó ünnepség 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
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a Kelet-magyarországi Református 
Nevelőszülői Hálózat,

a Kárpátaljai Református Egyházke-
rület elnöksége közreműködőit tud-
juk segíteni, így ebben az évben az ő 
részükre nyújtunk az adományból. 

Mellettük az idén 7 önkormányzat 
részére adunk át még lisztet a telepü-
lésen élő nehéz sorsú családok segí-
tése érdekében: Beregdaróc, Bereg-
surány, Csengersima, Geszteréd, Má-
rokpapi, Szamosszeg és Tarpa.

Szeretném megragadni az alkal-
mat, hogy kiemelve, megköszönjük 
a segítőkész támogató munkáját a 
Nyírség-Hasso Kft.-nek, Krámer 
Zoltánnak, akik minden évben meg-
őrlik a búzát és liszt formájában cso-
magolva tudjuk a szervezetek részé-
re átadni, a Vetőmag Szárító Kft.-
nek - Pásztor Andrásnak a szállítási 
munkájukért és munkatársaiknak az 
önzetlen szervező munkáért.

A megyében idén már 6 ponton 
működő gyűjtőpontoknak, a munká-
jukért és segítő támogatásukért: Ve-
tőmag és Szárító Kft., Tímáron – Pász-
tor Andrásnak, Apagyi Sütőüzem Kft., 
Apagyon – Bakti Jánosnak, Bátort-
rade Kft. Nyírbátorban – Dr. Petis Mi-
hálynak, Nyír Gabona Kft. – Rácz Ist-
vánnak, Nagykállóban, D. Pethe Ist-
vánnak Beregsurányban, és ifj. Rácz 
Imre egyéni vállalkozónak Balkány-
ban valamint természetesen a mun-
katársaiknak” – zárta beszédét Rácz 
Imre.

Ezután következett az adományok 
jelképes átadása, amely során az 
adományban részesülő szervezetek 
képviselői egy-egy rövid bemutatko-
zást is tettek, majd átvették az Ado-
mányleveleket. 

A program szervezői a búzát fel-
ajánlók megjelent képviselői részé-
re - a köszönetük jeleként - egy-egy 
ajándéktárgyat adtak át, majd egy jó 
hangulatú vacsorán látták vendégül 
a résztvevőket.

(folyt. a köv. oldalon)

a tudás és tapasztalat, amely a Prog-
ram további bővítéséhez, még több 
adományozó és adományozott csat-
lakozásához szükséges. Az Alapít-
vány idei legfőbb célkitűzése, hogy 
kárpát-medencei honfitársaink mel-
lett a nyugati, tengerentúli szórvány 
magyarságot is bevonjuk az adomá-
nyozásba.

Az ajándékozás örömén túl az Ala-
pítvány nemcsak társadalmi tőkét 
biztosít a magyar gazdaközösség-
nek, hanem csatornaként működ-
het a gazdálkodási ismeretek kár-
pát-medencei továbbadására is. A 
mezőgazdasági, fejlesztési támoga-
tások határon túli felhasználását ez-
zel együtt jelentősen segítheti az a 
hatalmas szakmai tudásbázis, amely 
a MAGOSZ-nál és a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamaránál már rendelke-
zésünkre áll. 

A 2019-es esztendő egy másik 
szempontból is komoly változást ho-
zott a rendezvénysorozat életében: 
a Magyarok Kenyere Program céljai 
között még hangsúlyosabbá vált a 
határon túli testvéreink támogatása, 
így közel sem szimbolikus az a válto-
zás, hogy a Program a „15 millió bú-
zaszem” elnevezéssel bővült. 

2019-ben is lehetőségünk van arra, 
hogy minden magyarországi megye 
egy vagy több karitatív szervezete is 
részesüljön az össz-magyar liszt ado-
mányból.

A földrajzi közelség, és a kialakult jó 
kapcsolatok miatt, valamint az egy-
re nehezebb társadalmi helyzet mi-
att a megyei liszt keretünk terhére is 
támogatni akarjuk a nagydobronyi 
Református Irgalmas Szamaritánus 
Gyermekotthont, ahol közel 100 ma-
gyar származású gyermeket nevel-
nek és gondoznak.

A megyénkben élő nehéz sorsú 
gyermekeket, és a nyári viharkár so-
rán károsultakat 

a Magyar Vöröskereszt Megyei 
szervezete, 

a Nyíregyházi Család- és Gyermek-
jóléti Központ, 

a Nyíregyházi Gyermekjóléti és Ala-
pítási Intézmény, 

a Nyírségi Református Egyházme-
gye, 

a Nyíregyházi Egyházmegyei Ka-
ritásza, 

a Tímári Görögkatolikus Egyház-
község,
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nepi rendezvényre, ahol népzenei 
műsorokkal kísérve vegyül szétvá-
laszthatatlanul egybe a határon in-
neni és túli magyarság keze munká-
ja. Államiságunk ünnepe, augusztus 
20-a egyben az új kenyér ünnepe is, 
amely a Magyarok Kenyere Program-
ban mindig is kiemelt helyen szere-
pel. Határon túli szolgálatunk első lé-
péseként immáron Kárpát-medencei 
rendezvények is kísérik a Magyarok 
Kenyere Programot.

Az adományozás nem merül ki a 
búza összegyűjtésében, hiszen an-
nak lisztté őrlését is derék magyar 
malmaink végzik. A magyar gazdák 
terméséből immáron lisztté váló 
adományokat a Gyermekek Világ-
napján, szeptember 20-án jelképe-
sen is átadjuk a rászoruló gyerme-
keknek. 

Az adományok kiszállítása után, 
novemberben kerül sor a Magyarok 
Kenyere Program Záróünnepségére, 
amit hagyományosan egy külhoni te-
lepülésen tartunk, idén pedig ismét 
a sorscsapásokkal különösen sújtott 
kárpátaljai magyar testvéreinknél 
zárjuk a 2019-es Magyarok Kenye-
re Programot. A párhuzamosan zajló 
megyei adományozó ünnepségeken 
pedig igyekszünk jelképes ajándé-
kokkal megköszönni az adományo-
zók nagylelkűségét, önzetlenségét.

Az akció során összegyűlt búzá-
ból őrölt liszt nagy részét 2019-ben 
is a program elsődleges kedvezmé-
nyezettjei, a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány, az ukrajnai Nagydobronyi 
Református Irgalmas Szamaritánus 
Gyermekotthon és a budapesti Olta-
lom Karitatív Egyesület kapja.

A Program társadalmi bázisa az 
elmúlt években tovább erősödött, 
amit a felajánlók száma mellett egy 
másik dolog is bizonyít: a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége (MAGOSZ) átvette a Ma-
gyarok Kenyere Program lebonyolítá-
sának jogait, egyben a Magyarok Ke-
nyere Alapítványt is. A Program szel-
lemisége teljesedett ki azzal, hogy 
már a határon túli magyarság is kép-
viselteti magát a közös munkában, 
hiszen az Alapítvány öt fős kuratóri-
umába három anyaországi és két ha-
táron túli személyt kértünk fel. 

Az Alapítvány rendkívül fontos sze-
repet tölt be a Magyarok Kenyere éle-
tében, mivel itt összegződik mindaz 
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Preg István, Encsencs • Gerstmájer Rolf, Nyírbátor • Királyfalvi György, Piricse • Hornyák József, Encsencs
• Vasváriné Kovács Andrea, Piricse • Huszti György, Nyírvasvári • Szép Szabolcs Attila, Nyírvasvári

• Varga Béla, Szamosszeg • Valmyt – Laverda Term. és Szolg. Ker. Bt, Császló • Kanyó József, Császló
• Krakkó Bálint, Nagyhódos • Cserepes Ferenc, Fehérgyarmat • Cserepes Róbert, Kispalád 

• Cserepes Richard, Fehérgyarmat • Fedics László Miklós, Fehérgyarmat • Ruzsinszki Andrásné, Nyíregyháza
• Olcsvári Sándor, Szamoskér • Bíró Gyula, Szamoskér • ifj. Tóth János, Nagykálló • Varga János, Balkány

• Szabó József, Geszteréd • Geszteréd Község Önkormányzat, Geszteréd • Költő Zoltán, Csengersima
• Gaál Bálint, Csengersima • Csengersimai Gazdák Szövetsége Kft., Csengersima • Gaál Attila, Csenger

• Nagy Béla Lajos, Csenger • Halmi Sándor, Csengersima • Gaál Pál, Csenger • Szarvas János, Zajta
• Dr. Hódi Adrienn, Őr • Görög István, Őr • Kálmándi Attila, Őr  Danika Ferenc, Csenger • Agro Kell Kft., Mérk

• Plánk Bt., Vállaj • Keller István, Mérk • Szolomájer István, Vállaj • Abonyi Ferenc, Eperjeske 
• Szatmár–Mag Kft., Mátészalka • Szőgyéni Péter, Szamoskér • Deák János, Kölcse • Gáspár Zoltán Béla, Szamoskér

• Vincze Lajos, Szamoskér • Gáspár Béla, Szamoskér • Lipcsei András Györgyné, Szamoskér
• Fekete László, Nagydobos • Toldi Sándor, Vásárosnamény • ifj. Kerekes László, Fehérgyarmat

• id. Kerekes László, Fehérgyarmat • Tóth János, Nagykálló • Tóth Brigitta, Nagykálló 
• ifj. Görömbei Vilmos, Tiszabercel • Bercel Ép-Ker Kft., Tiszabercel • Arany Parmen Kft., Tiszabercel

• Geszterédi László, Nyírbátor • Csűrös Richárd György, Nyírbátor • Mohácsi János, Nyírbátor
• Kónya János, Nyírbátor • Baracsi Ferenc, Nyírbátor • Polyák Imre, Nyírbátor • Bartha Attila, Nyírgyulaj

• Szabó József, Nyírgyulaj • Tallódi Albert, Nyírbátor • Gajdicsné Lőrincz Mária, Nyírvasvári 
• Goda Richard, Nyírgelse • Káplár István, Nyírbéltek • Bartháné Balogh Éva, Nyírgyulaj

• Istók László, Nyírcsaholy • Rizsák Róbert, Nyírbogát • Szamosszeg Község Önkormányzat, Szamosszeg
• Álmos Gábor, Porcsalma • Sápi Zsigmond, Rohod • Bátortrade Kft., Nyírbátor • Tarnamajor Kft., Terem

• Hornyák György, Mátészalka • Deák Jánosné, Fehérgyarmat • Bíró Zsolt Lajos, Fehérgyarmat
• Jákó László, Jánkmajtis • ifj. Jákó László, Jánkmajtis • Károly Dániel, Cégénydányád

• Károly László, Cégénydányád • Kerekes Zoltán, Fehérgyarmat • Széles Gyula, Tunyogmatolcs 
• Kovács Béla, Tunyogmatolcs • Simon Tibor, Tarpa • Varga Csaba, Tarpa • Esze Tibor, Tarpa • Guti János, Tarpa

• Vassné Szűcs Róza, Tarpa • Tarpai Nagyközség Önkormányzat, Tarpa • Hibály István, Márokpapi
• Szpodnyi József, Márokpapi • Önkormányzat Márokpapi, Márokpapi • Bakó Lajos, Márokpapi 

• Szőke Sándor, Nyírmada • Beregsurány Község Önkormányzat, Beregsurány • Kovács György Albert, Beregsurány
• Herka Istvánné, Beregsurány • Torma Ákos, Nyíregyháza • D. Pethe István, Beregsurány 

• Balla Titusz István,  Nyírbátor • Badak Gyula, Beregdaróc • Juhász Zsolt, Vásárosnamény • Mándi Gyula, Gelénes
• Orosz Sándor, Beregdaróc • Dobi Dezső, Debrecen • Beregdaróc Község Önkormányzat, Beregdaróc

• Pálinkás György, Beregdaróc • Torma Imre, Beregsurány • Kiss Endre, Beregdaróc • Baracsi Béla, Debrecen
• Baracsi Endre, Beregdaróc • ifj. Baracsi Endre, Beregdaróc • Bán János, Beregdaróc • Kántor Béla, Beregdaróc,

• Liba János, Vámosatya • Mágocs Bertalan, Beregdaróc • Badak Sándor, Beregdaróc, • Dr. Tivadar Pál, Beregsurány
• Timád Kft., Tímár • Pásztor Andrásné, Tímár • Tímári Görögkatolikus Egyházközség, Tímár 

• Berecz András, Gávavencsellő • Lipécz István, Gávavencsellő • Dr. Karakó László, Gávavencsellő 
• Nagykaposi Mezőgazdasági Szövetkezet, Nagykapos (Szlovákia) • Filetóth Ákos, Rakamaz • Horváth János, Szabolcs
•  Pásztor Tibor, Gávavencsellő • Orosz Mónika, Szabolcs • Vasi Ferenc, Szabolcs • Dr. Homoródi Antalné, Nyíregyháza

• Tóth János, Nyíregyháza • Mészáros Zoltán, Nyírtelek • Nagy László, Nyíregyháza • ifj. Láng Zoltán, Tiszanagyfalu
• Kovács Lajos, Tímár • Augusztinyi András, Nyíregyháza • Lakatos Dénes, Szabolcs 

• ifj. Homoródi Antal, Nyíregyháza • Csongrád Zsolt, Gávavencsellő • Riczuné Tóth Gizella, Tímár 
• Bodnár Miklós, Tímár • Nizsalóczki Gyula, Tímár • Péter József, Tokaj • Pásztor András, Tímár 

•  Vetőmag és Szárító Kft., Tímár • Megyesi Ferenc, Gergelyiugornya • Nagy Miklós, Vásárosnamény 
• Topolánszky Judit, Nagyvarsány • Bori Vilmos, Ilk • Lukács Zoltán, Vásárosnamény • Koszta László, Tiszakerecseny

• Gaál Gergő, Vásárosnamény • Simon Csaba, Vásárosnamény • Fejes Attila, Vásárosnamény 
• Varga János, Vásárosnamény • Bodnár Csaba, Nagyvarsány • Tóth Csaba, Gyüre • Krámos József, Szabolcsbáka

• Baksa János András, Szabolcsbáka • Jónásné Goller Ildikó, Szabolcsbáka • Kovács Péter, Kisvárda 
• Takács László, Anarcs • Katona Ferenc, Szabolcsbáka • Somogyi László, Szabolcsbáka • Kovács Gábor, Szabolcsbáka

• Kósa Csaba, Szabolcsbáka • Szép József, Szabolcsbáka • Somogyi Csaba, Szabolcsbáka

Akik kapták a liszt adományt:
• Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Karitász • Nyírségi Református Egyházmegye 

• Kárpátaljai Református Egyházkerület Elnöksége • Kelet-Magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat
• Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ • Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

• Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete • Geszteréd Község Önkormányzat
• Beregdaróc Község Önkormányzat • Márokpapi Község Önkormányzat • Beregsurány Község Önkormányzat

• Tarpai Nagyközség Önkormányzat • Csengersima Község Önkormányzat • Tímári Görögkatolikus Egyházközség
• Szamosszeg Község Önkormányzat.

Akik a logisztikát segítették (gyűjtés, szállítás, őrlés, csomagolás):
• Apagyi Sütőüzem Kft. – Apagy • ifj. Rácz Imre – Balkány • Nyír-Gabona Kft. – Nagykálló

• Bátor-Trade Kft. – Nyírbátor • D. Pethe István – Beregsurány • Vetőmag és Szárító Kft. – Tímár
• Bori Vilmos – Ilk • Nyírség-Hasso Kft. – Nyíregyháza • Nyírség-Hasso Kft. – Baktalórántházai malom

A búzát felajánlók:
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TÁ PA N YAG  U TÁ N P ÓT L Á S  A  TO R M A  T E R M E S Z T É S B E N

A Hajdúsági Torma Magyarország 
egyik különlegessége, és nyugodtan 
tekinthetjük Hungarikumnak is egy-
ben! Messze földön híres egyedülálló 
ízvilága az Európai Unióban is elis-
mert! A megtermelt torma mennyi-
ségének igen jelentős részét erről a 
termőtájról exportálják és alapösz-
szetevője minden tormából készült 
terméknek. Fontos feladat, hogy ter-
mőterületét és a megtermelt torma 
mennyiségét a rá jellemző egyedisé-
gével megtartsuk, és növeljük.

Az ICL-SF célkitűzése a Hajdúsági 
Torma ízvilágát megőrizve termé-
sátlagok növelése a tormanövények 
egészségesen tartása csökkentve ez-
zel az egyébként is vészesen fogyat-
kozó növényvédelmi hatóanyagok 
használatát, amivel számos új piaci 
lehetőség nyílhat meg a termelők és 
kereskedők előtt.

A torma növény jelentős tápa-
nyag igénnyel rendelkezik. A jelen-
leg használt technológiában ezt 
nagyadagú istállótrágya mellett az 
ültetések előtti alaptrágyázás majd 
a tenyészidőszak során számos fejt-
rágyázással egészítik ki és oldják 
meg több kevesebb sikerrel. Ez igen 
sok időt-energiát vesz igénybe, ami 
többletköltség formájában jelentke-
zik.

Felmerül a kérdés: megérné olyan 
tápanyagot használni, amit csak 1 
(max. 2) alkalommal kell kijuttatni? 

Természetesen fedezve a teljes tá-
panyagigényt! Kevesebb kezelés 
és többlet termés!? Hosszútávon 
termésbiztonság!? A klimatikus 
stresszfaktorokkal szembeni ko-
moly tolerancia?! Ezek igen fontos 
technológiai igények és a gazdák 
válasza: Abszolút jó megoldás lenne 
erre várunk! Hiszen így időt-energi-
át takarítok meg ami gyakorlatilag 
költségcsökkentést jelent. Ez pedig 
bűvös szó!

ICL-SF speciális tápanyagok a tor-
mához

Az eddig használt számos techno-
lógia nem tudta ezeket a kérdéseket 
oly egyöntetűen orvosolni, mint az 
ICL-SF szabályozott feltáródású, 
burkolt Agromaster alapműtrágyái 
és az Agroleaf Power lombtrágyái, 
amelyek ideális kiegészítői az alap-
kezeléseknek.

Az Agromaster család 2-3 hóna-
pos és 5-6 hónapos összetételei és 
azok szabályozott feltáródású tápe-

lemei biztosítják a torma folyamatos 
növekedését-tömeggyarapodását a 
termesztési ciklus teljes időtartama 
alatt. A sikernek kulcsa a folyama-
tosan ám egyben szabályozottan 
jelenlévő és a növény számára fel-
vehető tápelemek.

Az alapműtrágyázást kiegészíti 
és egyben hatékonyságát növeli az 
Agroleaf power lombtrágya család 
tagjai. A lombtrágya család lelke az 
M77-es booster formula és a DPI 
technológia együttese, amely ga-
rantálja a termelőnek, hogy az alap-
jaiban megerősített torma lombon 
keresztül olyan aktiváló tápeleme-
ket kap, amely még jobban fokozza 
a növény életfolyamatait és javítja 
egészégi állapotát.

Hogyan? Vegye fel a kapcsolatot ve-
lem s megtudja! Továbbá érdemes el-
látogatni a következő oldalakra www.
ICL-SF.hu vagy www.agrolef.hu és 
www.icl-agromaster.hu  bővebb és 
részletesebb információkért ! 

Sikeres termesztést és jó árakat kí-
vánok a következő esztendőre!

Rácz Gábor
ICL-SF Magyarország
+36-30-488-1479

gabor.racz@icl-group.com

Az ICL-SF technológiája megreformálja a hagyo-
mányos torma termesztést

Biztató termés méretek és mennyiségek
2019. októberi Torma termesztés tech-
nológiai továbbképzés, Újléta

Szaktanácsadás folyamatos kapcso-
lattartás

ICL-SF speciális tápanyagok a tormához

http://www.ICL-SF.hu
http://www.ICL-SF.hu
http://www.agrolef.hu
http://www.icl-agromaster.hu
mailto:gabor.racz@icl-group.com
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A fejes káposzta az egyik legfonto-
sabb zöldségnövényünk. Lényegében 
az év bármely hónapjában nyersen is 
fogyasztható, sokoldalúan felhasz-
nálható zöldségféle. A minél gazda-
ságosabb előállításához folyamatosan 
szükség van az új fajtákra. A hazai ter-
mesztésében Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megye is jelentős helyet foglal el, 
ezért is kísérte nagy érdeklődés az Új-
fehértó határában, a Syngenta Kft. ál-
tal októberben szervezett bemutatót.

A rendezvény országos jelentő-
ségű volt, hiszen több megyéből ér-
keztek ide érdeklődők, Szabolcs-Szat-
már-Bereg mellett pl. Hajdú-Biharból, 
Borsod-Abaúj-Zemplénből, Csong-
rád-Csanádból és Békésből is jöttek 
gazdálkodók, akik ráadásul a régióik 
meghatározó termelői - adott tájékoz-
tatást Aros József, a Syngenta területi 
képviselője. 

A fajtabemutatón a legújabb fejes 
káposztákon kívül megtekinthetőek 
voltak még új vörös- és kelkáposzták, 
karfiolok, karalábék termései, vala-
mint szó volt a megfelelő növényvé-
delemről is. Mivel a cégük már több, 
mint egy évtizede Magyarországon 
nemesít, az itteni éghajlati, termelé-
si körülményeknek legjobban meg-
felelő fajtákat tudják biztosítani, és 
mindig az a céljuk, hogy a minőségi 
és termőképességi kívánalmakon kí-
vül a betegségeknek és kártevőknek 
leginkább ellenálló fajtákat hozzanak 
létre - tette hozzá Aros József. Komp-
lex megoldásokat kínálnak, azaz nem-
csak a vetőmagokat, de hozzá a tech-

nológiát is a növényvédőszerekkel és 
a szaktanácsadással együtt. 

A bemutató helyszíne Szabó Zsolt 
újfehértói őstermelő kertészetében 
volt, aki már a ’90-es évek eleje óta 
foglalkozik a mezőgazdasággal, nagy-
részt zöldség és gyümölcs kultúrák-
kal. A házigazda nagyon meg volt elé-
gedve az új fajtákkal, amelyek az idei 
évben tapasztalható szélsőséges idő-
járási körülmények között is szépen 
teljesítettek. Jól tolerálták a stressz-
helyzeteket, hiszen ebben az évben 
volt minden, pl. nagy mennyiségű csa-
padék, aszályos, belvizes, valamint vi-
haros időszak. 
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Új SYNGENTA káposztafajták a termesztés 
eredményesebbé tételéhez

Komplex technológia a minőségi káposztatermeléshez

Aros József: Az idei a káposztafélék 
esetében nagyon stresszes év volt, 
ezért különösen oda kellett figyelni a 
megfelelő termesztés-technológia be-
tartására.

Szabó Zsolt (balról) nyíregyházi termelőknek, Suszta Lászlónak és Bogár János-
nak személyesen mutatja be az állományát. 
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A fajtákról szólva Szabó Zsolt el-
mondta, tárolási, feldolgozási és friss 
piaci értékesítésre is termelhető új-
donság a Lexion F1. Az egyik leghosz-
szabb ideig tárolható és lábon tartha-
tó fajta pedig a Storidor F1. A Termi-
nator F1 (SGW0247) Agressor típusú, 
de annál előbb vágható, a tripsznek és 
Xanthomonasnak igen ellenálló, kb. 3 
- 4 kg fejméretű káposzta.

A szántóföldi szemlén látható volt, 
hogy Neki sikerült jól megoldania a 
növényvédelmet, mert mutatós, be-
tegség- és kártevőmentes volt az állo-
mánya. Véleménye szerint idén nem 
várhatóak sehol az országban nagy 
termésátlagok, ezért a piaci helyzetet 
elemezve bízik az elfogadható árak-
ban.

Az eseményen a résztvevők a szak-
emberekkel folytatott konzultációk 
mellett kötetlen beszélgetések kere-
tében egymás között is kicserélhették 
a termelési tapasztalataikat. 

Nádasi Zoltán 

Agressor F1, 
Succesor F1, 
Professor F1 
Csatlakozzon 
a Bajnok Csapathoz!

Bajnok csapat
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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 adagú 
istállótrágyázással. Víz- és szélerózió 
(defláció) ellen védi a talajt, mivel 
állandó fedettséget biztosít egész 
évben és több éven keresztül, to-
vábbá erőteljes, a felszínhez közel 
dúsan elágazó - főként a tarkavirá-
gú fajtáknak - gyökérzete átszövi a 
talajt. Zöldtermése etethető hagyo-
mányosan zölden és renden szá-
rítva szénaként, szilázs, szenázs és 
szárítmányok (lucernaliszt és granu-
látum) formájában. Kedvező táplál-
kozás-élettani hatása miatt humán 
célú fogyasztása (lucerna kapszula, 
lucernacsíra) 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-
nafajták kiváló tulajdonságaiknak 
köszönhetően külföldön is verseny-
képesek és így vetőmagjuk keresett 
egész Európában. 

A lucerna termesztése az utóbbi 
években a világon 35 millió ha kö-
rüli, kicsi ingadozással. A világ min-
den részén termesztik, a földrészek 
közül Észak-Amerikában, az orszá-
gok között pedig az USA-ban ter-
mesztik a legtöbb lucernát. Európa 
minden országában megtalálható.  
Magyarországon 2010-től 135 ezer 
ha körül mozgott a területe, 2016-
ban viszont 195 ezer ha-ra emel-
kedett, míg 2017-ben pedig elérte 

a 200 ezer ha-t, amely 2018-ban és 
2019-ben is további kismértékű nö-
vekedést mutatott - sajnos nem az 
állatlétszám emelkedése, hanem a 
növényre adott támogatások miatt 
- ami indokolt is!

Magyarországon legjelentősebb 
a Kékvirágú lucerna, majd ezt kö-
vetően a Tarkavirágú. A tarkavirágú 
(homoki) lucerna fajták elsősorban 
a felszínhez közel dúsabban elága-
zó gyökérzetük révén igénytele-
nebbek, jobban hasznosítják a talaj 
kisebb 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 
2019-ben (1. táblázat) 24 fajta van 
regisztrálva– csak ezek termeszté-
se javasolható, mivel az itt szereplő 
(zömében magyar nemesítésű faj-
ták) 4 éves gazdasági értékvizsgála-
tukat megállapító kísérletekben (az 
ország több Fajtakísérleti Állomá-
sán) bizonyították, hogy Magyar-
országon kifagyás veszélye nélkül, 
biztonságosan termeszthetők és jó 
minőségű (takarmányértékű), nagy 
termésre képesek. Nagy kiterjedésű 
homokvidékeink (Nyírség, Somogyi 
Dombvidék, Duna-Tisza közi Hát-
ság) fenntartható hasznosítására a 
tarkavirágú típusú ’homoki’ lucerna 
fajták a legalkalmasabbak. (lásd 1. 
ábra)

A lucerna telepítés előtti 
agrotechnikája és telepítés (vetés) 

szempontjai

A lucerna a talajjal szemben igé-
nyes növény. Mély termőrétegű, jó 
vízgazdálkodású, meszes, vagy kö-
zömbös kémhatású talajon díszlik 
jól, de a kisvárdai nemesítésű (sava-
nyú homoktalajon, több évtizedes 
szelekció) tarkavirágú típusú fajták a 
gyenge termékenységű (homok) és 
gyengén savanyú kémhatású tala-

jokon is eredményesen termeszthe-
tők. Erősebben savanyú talajokon 
indokolt a telepítés előtti meszezés 
– legalább 2 to/ha meszezőanyag 
kijuttatása. Érzékeny a talajvíz ing-
adozására, ezért 2 m alatt legyen a 
talajvízszint és kerülni kell az idő-
szakos vízborítású területeket, “a lu-
cerna nem bírja a lábvízet”. Addig ne 
kerüljön önmaga után, ahány évig 
termesztésben volt. Kedvezőtlen 
előveteményei a pillangósvirágú 
növények, ezek kivételével a lucer-
na nem különösebben érzékeny az 
előveteményre. Az elővetemény 
megválasztása nagyban függ a te-
lepítés idejétől (nyárvégi, tavaszi), 
leggyakoribb előveteménye a nyár 
végi telepítés előtt az őszi kalászo-
sok. Az elővetemény megválasztá-
sakor fontos szempont, hogy utána 
igen jó minőségű magágy legyen 
készíthető (aprómag). Fajlagos tá-
panyagigénye: N - 2,6 kg, P2O5 - 0,7 
kg, K2O - 1,5 kg, Ca - 3,0 kg, MgO - 
2,5 kg/100 kg szárazanyag, amely-
ből vetés előtt 30-50 kg/ha N-ha-
tóanyagot ki kell juttatni (kezdeti 
fejlődést elősegítő „starter” N trá-
gya, mivel még nem működik a Rhi-
zobium szimbiózis). A CaCO3 - 2 t/ha 
(gyengén savanyú talajon), savanyú 
kémhatású talajokon többet is lehet 
telepítés előtt. P2O5 - 150-200 kg/ha 
és K2O - 240-280 kg/ha mennyiség 
az élettartamra (4-5 év), amelyből 
(talajvizsgálat alapján) legalább ¼ - 
ét vetés előtt, vagy a teljes mennyi-
séget. Mg - trágyázás eredményes 
lehet egyes Mg - hiányos - főként 
savanyú homoktalajokon - talajo-
kon, ilyenkor célszerű telepítés előtt 
dolomitot kijuttatni. Istállótrágya 
használata nem javasolt, mert erős 
a gyomosító hatású. Vetéséhez ap-
rómorzsás, ülepedett magágyat 
igényel, annak érdekében, hogy a 
lucerna sekély vetést igénylő apró 
magja (2 g ezermagtömeg) gyorsan 
és biztosan kikeljen. Nyár végi tele-
pítéskor fontos, hogy minél gyor-
sabban és jól végezzük el gabonák 

A lucerna jelentősége és telepítésének 
(vetésének) szempontjai
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1. ábra: Olimpia - tarkavirágú típusú 
(fajhibrid) lucernafajta

Fajták 
megnevezése

Fajtaolta-
lom

Anna
Eride
Expressz
Ginebra
Glen
Hunor 40
Jozsó
Julianna
Klaudia
KM Gyöngy
KM Norbert SZTNH
Lilly
Olimpia SZTNH
Solar SZTNH
Szarvasi  AS 1
Szarvasi  AS 3
Szarvasi  AS 5
Szarvasi  AS 6
Szarvasi Kinga SZTNH
Szarvasi Mary
Szentesi róna
Tápió
Tápiószelei 1
Viktória

1. táblázat: Lucerna Nemzeti Fajta-
jegyzék (2019.) (forrás: Nébih)

után a tarlóhántást, és rendszeresen 
végezzünk tarlóápolást, amivel biz-
tosítjuk a jó minőségű szántás felté-
teleit. A mélyszántás után az egyen-
letes sima talajfelszín kialakítása 
nagyon fontos. A szántást a vetés 
előtt legalább 3-4 héttel szükséges 
elvégezni, majd elmunkálni, hogy a 
talaj a vetésig kellően ülepedett, tö-
mör, rögmentes legyen. A nyár végi 
vetés optimáli ideje: augusztus kö-
zepe és szeptember közepe között 
- fajtától és annak fagyérzékenysé-
gétől, télállóságától függően. 

A tavaszi telepítés időpontja: már-
cius 20 - április 15 között.

A lucerna tavaszi tiszta (taka-
rónövény nélküli) telepítése java-
solt. Tavaszi telepítés biztonsága a 
csapadék nagyobb valószínűsége 
miatt általában jobb és a kifagyás 
kockázata elhanyagolható. A nyár-
végi telepítés előnye a következő 
évi nagyobb termés és kisebb gyo-
mosodás. Ennek ellenére csak akkor 
válasszuk a nyárvégi 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 termése 
is növelhető. Öntözetlen, csapa-
dékszegény körülmények között és 
nyárvégi telepítés esetén minden 
esetben takarónövény nélkül ves-
sük a lucernát. Tavaszi takarónövé-
nyes telepítés (pl. zabbal) defláció-
nak (szélerózió) kitett területeken 

indokolt, hogy megvédje a sekélyen 
vetett lucernát (magot) a szél általi 
elhordástól. Takarónövény nélküli, 
tiszta telepítés esetén egyenlete-
sebb és optimális növényállományt 
érhetünk el, míg takarónövényes 
vetéssel ritkább lesz a lucerna és az 
értékes terméskiesést a takarónö-
vény termése sem pótolhatja. A lu-
cerna tiszta telepítése általánosan 
javasolható nemcsak nyárvégi, de 
tavaszi telepítésben is. Vetési pa-
raméterek: vetőmagmennyiség 20 
kg/ha (8-10 millió csíra), vetésmély-
ség 1,5-2 cm, gabona sortávolságra 
(12-15 cm) - és ami még nagyon 
fontos: ‘két henger közé vetni’ - azaz 
vetés előtt tömör, aprómorzsás ma-
gágyat készíteni  és vetés után is 
hengerezni - a gyors, egyöntetű és 
biztos kelés érdekében!

Dr. Kruppa József 
címzetes egyetemi tanár

KRUPPA-MAG Kutató, 
Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft.

4600 Kisvárda, Váralja út 22.
Dr. Kruppa József

Mobil: + 36 30452 4265 
www.kruppamag.hu

kruppamag@kruppamag.hu • kruppa19@t-online.hu

VETŐMAG
VEZÉRFAJTÁK A SZILÁZS ELŐÁLLÍTÁSBAN

ROZS - Ryefood fajta;  TRITIKÁLÉ - Hungaro és Új DIMENZIÓ fajta
Magas zöld- és fehérjehozam, kiváló rost emészthetőség!

+ ÚJDONSÁG!
Olimpia fajhibrid - LUCERNA fajta

Szenázs, szilázs és szénakészítés céljára kiválóan alkalmas, 
a legmagasabb hektáronkénti fehérjehozamra képes!
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Az utunk először a megyeszékhely, 
Nyíregyháza mellett található Kál-
mánházára, Schmidt István portájá-
ra vezetett

A délelőtti órákban való érkezés-
kor, a kedves fogadtatás után irány 
a galambház. Az udvar hátsó részé-
ben található, szépen kialakított, szin-
te kisebb ház méretű galambházban 
(igaz, nem számoltam!), de közel 500 
galamb, nagyrészt pergők voltak. Sze-
rencséje van, hogy felesége, Irénke, 
megértő e téren is!

A galambjai zöme Debrecen híres 
fajtája, de láthattam a Pista Barátom 
által elkezdett (azóta hanyagolt?), 

főként szelektálás révén tenyészte-
ni kezdett nyíregyházi díszgalamb és 
nyírségi pergő egy-egy csoportját. 
Csodálkozom, hogy valakit ennyire 
magával tud ragadni a pergők világa. 
A forma, a színek, a repülés vonzalma. 
Ezúton is jó egészséget kívánok Pista 
Barátomnak. Remélem, hamarosan 
újra régi formájában találom Őt.

A következő állomás Mátészalka, 
Pénzes István háza. A szívélyes fogad-
tatás itt sem maradhatott el. Pista a 
székesfehérvári bukó szívesrajzú vál-
tozatának jónevű tenyésztője közel 
40 éve. Habár, mint utólag hírlik, újra 
vannak egyszínű galambjai is. Első ga-
lambjai némelyike még néhai Lehner 
Ignáctól, a fajta kimagasló egyénisé-
gétől származtak. A hátsóudvarban 
elhelyezett puritán, de célszerűen ki-
alakított dúcai igazi szépségeket rej-
tettek.

Nem igazán irigylem a házigazdát. 
Munkája miatt gyakran későn érkezik 
haza. A galambok ellátásában azon-
ban besegít felesége, Júlia is. Ja, így 
már azért könnyebb! 

 Jó, igényes tenyésztője a székesfe-
hérvári bukónak. Önzetlensége gyak-
ran megmutatkozik, ha valahova ga-
lamb kell... Tőle a túlszaporulat mindig 
gazdára lel romániai, ukrajnai tenyész-
tők körében. 

Jánkmajtis: Bánk Richárd. Szülei-
vel él. Ricsi kicsit a szívem csücske a 
székesfehérvári bukó tenyésztői közt. 
Egy kellemes, rendkívül udvarias, jól 
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Szabolcs-Szatmári barangolások galambászok 
házatáján
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felkészült, fiatal galambász. Érti, érzi a 
fajtát. Azok közé tartozik, akik rendre 
segítenek, ha kell valahova ajándék-
ba néhány székesfehérvári bukó. Csak 
szíves hátú egyedei vannak.

A szépen, célszerűen kialakított ga-
lambháza akár mintaként szolgálhat-
na. Puritánság, ugyanakkor praktikus-
ság jellemzi. A túlszaporulat soha nem 
gond nála, hamar elkel. 

Utunk következő állomása Csenger, 
a mezőgazdasági tevékenységet foly-
tató Csernyi István bátyám háza. 

Az ízes kifejezései, a határozott vé-
leménye. Milyen aktívan „elvitatkoz-
tunk” a világ dolgairól. 

Régi ismeretség köt össze bennün-
ket! Még anno, a székesfehérvári bukó 
újra-elismertetési folyamatának leg-
elejéről. Közel 25 éve. Ezúton is köszö-
nöm megtisztelő barátságát! 

Az udvarában székesfehérvári bukó, 
szolnoki bagdetta, angol begyes, al-
földi parasztgatyás, magyar pávaga-
lamb… Igazán saját kedvelésére tartja. 
Hát a vendéglátása… kedves felesége, 
Ilonka és családja által… nos, az nem 
sem felejthető. Azok az ízek… most is 
a számban vannak… a szabolcsi alma-
pálinka, a levélbe burkolt töltött ká-
poszta, a szilvalekvár íze…

Ha már errefelé jártunk, átugrot-
tunk Szatmárnémetibe is, Juhos Ber-
talanhoz. Lássuk a szatmári babosszí-
ves bukó és a szatmári suta szülővá-

rosát, avatott tenyésztőjét. Nem mai 
keletű az ismeretségünk. 

A vendéglátás zavarba ejtő volt. A 
tele hasra jól csúszott már bemutatko-
záskor is a pálinka és utána a hideg sör. 
Aztán irány a galambok!  Az időközben 
már európai elismertetést nyert szat-
mári babosszíves bukók látványa le-
nyűgöző, igazi színkavalkád.  Gratu-
lálok az eredményhez! A már egyön-
tetű fejforma és babozottság igazolja 
a fajta létjogosultságát! Néhány pár 
székesfehérvári bukó szíves rajzú vál-
tozatát is volt szerencsénk látni, jó mi-
nőségben. Egy másik dúcban a szat-
mári suta visszatenyésztett egyedei 
láthatók. A típusában már megfelelő, 
de még sok tekintetben csiszolandó 
egyedek jelzik, az irány jó. 

Szöveg:  Bárány István
Fotók:  Bárány István, 

Juhos Roland, Pénzes Andrea
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A burgonya fontos része a táp-
lálkozásunknak, mert kb. a 85%-a 
hasznosítható emberi fogyasztásra, 
szemben a gabonafélék mintegy 
50%-os hasznosíthatóságával. A 
burgonyagumó egészséges élelmi-
szer, amely sok vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaz. 

A szakemberek szerint Magyaror-
szág az optimális burgonyatermesz-
tés déli határán helyezkedik el. A nö-
vény igen változatos talajadottságok 
mellett is eredményesen termeszt-
hető. A legkedvezőbbek számára a 
jó víz- és levegőgazdálkodású, gyen-
gén savanyú, humuszos, barna színű, 
homokos és homokos-vályogtalajok, 
amelyek esetében a termőréteg vas-
tagsága lehetőleg legalább 25-35 cm 
legyen. Hazánkban jelenleg a hosz-
szúkultúrás burgonya vetésterülete a 
legnagyobb, a koraié ennek mintegy 
tizede. A termésátlag kb. 300 és 500 
q/ha között mozog. 

- Észak-kelet Magyarországon elég 
nagy hagyománya van a burgonya 
termesztésének, s a térség a korábbi 
időkben a jövedelmezőség terén is 
jó mutatókkal rendelkezett – ismer-
tette Augusztinyi András, a NÉBIH 
Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomás 
kísérleteinek vezetője. A gazdaság 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, 
a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 
északra, kb. 15 kilométerre, Gyula-
tanyán található, ami közigazgatá-
silag Nyírtelek városához tartozik. 
A NÉBIH Gyulatanyai Fajtakísérleti 
Állomása már több évtizede szerves 
részét képezi annak az országos, ál-

lami intézményrendszernek, amely a 
gazdálkodók számára fontos, mással 
nem helyettesíthető termelési, tech-
nológiai információkat szolgáltat a 
munkájukhoz. Évente több fajta- és 
technológiai bemutatót rendeznek 
itt, amelyek nagy népszerűségnek 
örvendenek, s amelyekre a határa-
inkon túlról is érkeznek termelők, 
gazdálkodók és szakemberek, éves 
szinten összesen több ezer fő is for-
dul meg itt ezeken az alkalmakon. 

- Már 40 éve, minden esztendőben 
van burgonya kísérlet beállítva itt 
Gyulatanyán – mondta Augusztinyi 
András. Idén több, mint 50 fajta ke-
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Hozamnövelés Gyökéritató (agrooter®) 
készítménnyel burgonyában

Technológiai kísérlet a Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomáson

Riport Augusztinyi Andrással, a Gyu-
latanyán folyó Gyökéritató® kísérle-
tek vezetőjével 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vitamin
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rült a kísérletekbe beállításra, együtt-
működésben a nemesítő házakkal és 
vetőgumó forgalmazókkal, pl. töb-
bek között a Debreceni Egyetem 
Nyíregyházi Kutató Intézetével, 
a Pannon Egyetem Burgonyaku-
tatási Központjával (Keszthely), a 
Bács Gazda-Coop Zrt.-vel, a Krup-
pa-Mag Kft.-vel, a Bédalin Kft.-vel 
és a HZPC céggel.

- Ebben a térségben az ezen a té-
ren rejlő lehetőségeket jól mutatja, 
hogy a Gyulatanyai Fajtakísérleti Ál-
lomáson a burgonyatermesztésben 
tartósan 500 q/ha feletti hozamot 
tudunk elérni. Idén a DELAP Kft. jó-
voltából egy különlegesség is ki lett 
itt próbálva, mégpedig a Gyökéri-
tató (agrooter®) nevű készítményük 
- mondta Augusztinyi András.

- Mit mutattak az eredmények?

- Rendkívül pozitívan tudok erről 
beszámolni. Először is köszönöm a 
Delap Kft.-nek, hogy engem kere-
sett meg ennek a csodálatos termék-
nek a burgonyában történő kipró-
bálásával. Az idei évben mintegy 20 
fajtánál lett alkalmazva a készítmény, 
kezelt, illetve kezeletlen, tehát kont-
roll területen, és nagyon-nagyon jók 
a tapasztalatok. Ebben a 20 fajtában 
volt korai, középkorai, illetve késő 
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érésű burgonya is, és mindegyikben 
szignifikánsan látszott a különbség 
a kezelt, illetve a kezeletlen terület 
között, pl. a mennyiség esetében 
mintegy 20-30 százalékban a Gyö-
kéritatóval kezeltek javára.

- Hogyan kell használni, miként mű-
ködik a talajban?

- A Gyökéritató használata egy-
szerű, a növények ültetőgödrébe kell 
beszórni, s az oda kerülő csövecskék 
már az indulástól fogva kedvező 
életteret teremtenek a számukra. A 
bennük tartalékolt nedvességnek 
köszönhetően a növény jobban tűri 
a szárazságot. 

A készítmény alakja jellegzetes, az 
első látásra egy szarvacska tésztára 
hasonlít. Ez gyakorlatilag vizet és 
levegőt tárol, illetve a lehullott csa-
padékot hosszabb ideig tudja a nö-
vény alatt tartani. Ezáltal a burgonya 
vízfelvétele fokozatos, nem illan el 

a csapadék, mert sokkal-sokkal to-
vább ott tartja a nedvességet a talaj-
ban. Mindez azért is nagyon fontos, 
mert az időjárásunkban sajnos egyre 
gyakrabban tapasztalhatók az ext-
rémnek mondható szakaszok. 

Nagyon oda kellett figyelnünk te-
hát a burgonyatermesztés minden 
egyes technológia elemére, kezdve a 

talajmunkáktól a tápanyag utánpót-
láson, a növényvédelmi teendőkön 
át egészen az öntözésig, s ez utóbbi-
nál pl. nagyon jelentős, mintegy 50 
százalékos vízmegtakarítás is elérhe-
tő vele - mondta Augusztinyi András.

- A mennyiségi előnyök mellett a mi-
nőségről mit lehet elmondani?

- A készítmény használatának a 
terméshozamra gyakorolt hatása 
mellett más gazdasági vonatkozá-
sait is vizsgáltuk. A Gyökéritatóval 
kezelt állomány alatt a gumószám 
is jóval nagyobb volt. Azok sokkal 
fejlettebbek lettek, azaz nem volt 
olyan szórás a nagy, a kicsi, az apró 
vagy vető méret között, tehát egyön-
tetűbb lett a termés, amelyből az ét-
kezési minőség is sokkal nagyobb 
arányban jött ki. 

Már a vegetáció korábbi szaka-
szaiban is jól látszott az, hogy sok-
kal intenzívebb volt a lombfejlődés 

is, tehát a növény habitusa szintén 
kedvezőbb volt. Természetesen a 
burgonyatermesztőket nem is any-
nyira a lombfelület érdekli, hanem a 
burgonya földalatti része. Elmond-
ható, hogy a betakarított termés 78-
80 százaléka - sőt némelyik fajtánál 
még ennél több is - elérte az étkezési 
méretet, annak is a felső kategóriáját. 

- A termelők megszemlélhették-e az 
állományokat a kísérlet során?

- Természetesen, a Gyulatanyai 
Fajtakísérleti Állomáson a teljes 
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vegetáció során lehetőséget bizto-
sítunk erre. Ilyen kiváló alkalmat kí-
nált többek között a Jubileumi, 30. 
Országos és Nemzetközi Burgonya 
Tanácskozás, Fajta, Növényvédel-
mi, Technológiai Bemutatónk is, 
amely 2019. júliusának végén volt 
nálunk megrendezve. Ezt a Bemu-
tatót az Észak-Kelet Magyarországi 
régióban Burgonya Fesztiválként 
is emlegetik, ami jól jelzi azt, hogy 
magáénak érzi mind a termelő, mind 
a szakember, mind pedig a fogyasztó 
egyaránt. A több, mint 420 résztve-

vő már akkor is meggyőződhetett 
a Gyökéritatónak a kezelt állomá-
nyokra gyakorolt jótékony hatásáról. 
Igaz, ebben az időpontban, július vé-
gén annyira még nem volt jelentős 
különbség a súlyban, de a látottakkal 
mindenki meg volt elégedve. 

A betakarítás során is folyamatos 
volt az érdeklődés a gazdálkodók 
részéről, és az eredmények alapján 
többen mondták, hogy mindenkép-
pen ki fogják próbálni ezt a készít-
ményt, amely egyedi ár-érték arány-

nyal rendelkezik. Ezt amúgy minden-
kinek én is csak tanácsolni tudom.

- Ez akkor azt jelenti, hogy a kapcso-
latuk a Delap Kft.-vel megmarad, azaz 
a jövőben is számítanak az együttmű-
ködésre? 

- Nagyon remélem, hogy így lesz, 
mert a burgonyán kívül még ki 
szeretném próbálni más növények 
esetében is a Gyökéritatót. Többek 
között csemegekukoricában, zöld-
borsóban, illetve egy - két egyéb ker-
tészeti kultúrában, amennyiben le-
hetőséget biztosít majd a rá a Delap 
Kft. - mondta végezetül Augusztinyi 
András.

Nádasi Zoltán

A kísérletről egy videó tudósítás is készült, amely a következő linken tekinthető meg:
https://agrarmediairoda.hu/hozamnoveles-felsofokon/

Keresse honlapunkon: www.agrarmediairoda.hu
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Támogatásra alkalmasnak minősítette és  90%-os tá-
mogatásban részesítette a Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatósága szaktanácsadási tevékenységünket, 

a 

VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási és élelmiszer-

feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni 
és csoportos szaktanácsadás

pályázati felhívás alapján.

Ez az Ön számára azt jelenti, hogy 90%-os támoga-
tottság mellett is igénybe veheti szaktanácsadási te-
vékenységünket, a gazdálkodói önrész ezúttal 10% 
mértékű, azaz 22.000 Ft + áfa / év. 

Évente 200.000 Ft + áfa összegű szaktanácsadási díj 
mértékéig áll helyt az Iránytó Hatóság a gazdálkodó 
helyett, amennyiben azt igénybe szeretné venni.

Támogatás igénylési és adminisztratív szolgálta-
tásaink egész évben:

1. Stratégiai tervezéssel kezdünk
2. majd évente az egységes Terület alapú támo-

gatások lehívása, és annak biztosítása, hogy 
visszafizetési kötelezettség nélkül kerüljön ez 
az összeg felhasználásra

3. AKG – Az agrár-környezetgazdálkodási kifize-
tések célprogramjaiban támogatott gazdál-
kodók adminisztratív feladatait is ellátjuk

4. Az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, 
ökológiai gazdálkodás pályázataiban nyertes 
gazdálkodók adminisztratív feladatait is ellát-
juk

5. Tápanyag-gazdálkodási terv készítés
6. Vetésváltási terv készítés
7. Anyajuhtartás támogatás igénylése
8. Anyatehéntartás támogatás igénylése
9. Hízottbika-tartás támogatás igénylése
10. Tejhasznú tehéntartás támogatás igénylése
11. Gyümölcs-termesztés támogatás igénylése
12. Zöldségnövény termesztés  támogatásának 

igénylése
13. Ipari zöldségnövény termesztés támogatásá-

nak igénylése
14. Szemes fehérjenövény termesztés támogatá-

sának igénylése
15. Szálas fehérjenövény termesztés támogatásá-

nak igénylése
16. Natura2000-es és KAT (kedvezőtlen adottságú 

területek) mint kötelezettségek teljesítésében 
való segítségnyújtás

17. Gázolaj jövedéki adó igénylés

Tisztelt Gazdálkodó Partnerünk!

18. Bérelt földek és bérmunka esetén a teljesíté-
sek nyomon követése (igény esetén)

19. Fajtaoltalmi jelentés elkészítése (igény ese-
tén)

20. NAK tagsági díj bevallás elkészítése (igény 
esetén)

21. Vis maior bejelentések
22. MVH-nál eljárások
23. Ellenőrzéseken való részvétel (igény esetén)
24. Gazdálkodási naplóvezetés AKG/ÖKO támo-

gatás
25. Kárenyhítési elszámolás
26. Nitrát jelentés
27. MVH egyéb támogatási kérelmek
28. Fiatal gazda üzemméret számítás (igény ese-

tén)
29. Pályázati igényfelmérés (igény esetén)
30. Pályázat előkészítése (igény esetén)
31. Levélminta vétel (igény esetén)
32. Talajminta vétel (igény esetén)
33. Területek egészségügyi állapotfelmérése 

(igény esetén)
34. Növényvédelmi tanácsadás (igény esetén)
35. Termelési szaktanácsadás (igény esetén)

Kérje ajánlatunkat!
14 szaktanácsadó kollégámmal állunk 

rendelkezésére!

Hernáczki Ibolya - Ductus Kft.
ibolya.hernaczk@videkert.hu 
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