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A gyökéritató már évek óta bizonyítja azt, hogyan lehet olcsó, 

környezetbarát módon megvalósítani a korszerű és hatékony 

növénytáplálást. Használható minden termesztési környezetben, és 

minden növényi kultúrában. És nem utolsó sorban BIO termékről 

van szó. Cikkünkben a NÉBIH burgonyában végzett kísérletének 

tapasztalatait mutatjuk be. 
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Fele annyi jégkárt jelentettek, 

mint a védekezés nélküli utolsó 

évben 

 

Idén a tavalyi évnél korábban, már április 15-én 

megkezdte működését az országos jégkármérséklő-

rendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az 

Agrárminisztérium által üzemeltetett rendszernek 

köszönhetően 2019-ben mindössze 37 ezer hektárra 

jelentettek be jégkárt a gazdák, a jégkár aránya pedig 

csupán 12 százalék volt a mezőgazdasági károkon 

belül. 

 

Európában egyedüliként Magyarországon épült ki az 

ország teljes területét lefedve a jégkármérséklő 

rendszer 2018 tavaszán, amelynek kedvező hatása 

már az első évben jelentkezett – hangsúlyozta 

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium 

mezőgazdaságért felelős államtitkára. Mint 

fogalmazott, a talajgenerátoros jégkármérséklő 

rendszer országos kiépítésére a Vidékfejlesztési 

Program nyújtott lehetőséget, amelynek keretében – 

1,8 milliárd forint uniós forrást is felhasználva – a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valósította meg a 

fejlesztést. A rendszer működtetésére az 

Agrárminisztérium a Kárenyhítési Alapból évente 

1,5 milliárd forintot biztosít a kamara számára. 

Feldman Zsolt kiemelte, hogy a rendszer működése 

többszörösen kifizetődik az országnak, hiszen a 

megtérülést nem csak az mutatja, hogy 2017-ről 

2018-ra egymilliárd forinttal csökkentek a 

Kárenyhítési Alap jégkárok után fizetett kiadásai, de 

ezen túlmenően jelentős károktól védte meg a 

gazdálkodókat, a lakossági tulajdonban, 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat, 

eszközöket és az ipari létesítményeket egyaránt. Az 

országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab – 

218 automata és 768 manuális – talajgenerátorból 

álló jégkármérséklő-rendszer talajgenerátorai ezüst-

jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami 

feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a 

kialakuló jégszemcsék méretét. A jégesők 

előfordulásának valószínűsége nem zárható ki 

teljesen, azt viszont garantálni lehet, hogy a lehulló 

jégszemcsék mérete kisebb lesz annál, mint amelyek 

a rendszer használata nélkül hullanának le. A 

jégkármérséklő rendszer 2019. április 15-én 



megkezdett riasztási időszaka 2019. szeptember 30-

ig tartott. 

 

Ábra magyarázat: Az erős feláramlásnak 

kulcsfontosságú szerepe van a jégesők 

kialakulásában. Minél erősebb a feláramlás, annál 

nagyobb jégszemeket tud a magasban tartani, míg el 

nem éri azt a súlyát, aminek köszönhetően a 

gravitáció visszahúzza a felszín felé. Erre a 

legnagyobb esélye szupercelláknál van, mivel az 

erős feláramlás és a vertikális szélnyírásnak 

köszönhetően hosszabb úton, és ideig “utazik” a 

jégszem a zivatarfelhőben. Így a jégcsíra tovább 

tartózkodik a túlhűlt vízcseppek régiójában, mint 

más zivatartípusok esetében. (Forrás 

átdolgozatlanul: szupercella.hu) 

 

Az országos jégkármérséklő rendszer második 

üzemelési évében a gazdálkodók 37 ezer hektárra 

jelentettek be jégkárt, ami nagyjából a fele a 2017-es, 

utolsó országos védekezés nélkül töltött év értékének. 

A jégkár aránya a bejelentett mezőgazdasági káron 

belül 12 százalék volt, míg korábban ez többször is 

elérte a 37 százalékot is, így a statisztikák szerint az 

elmúlt 5 év átlagához viszonyítva ez a szám 

kevesebb, mint a felére csökkent. „Ugyan ezek még 

csak a bejelentett károk, a tényleges kárkifizetésekről 

csak jövőre rendelkezünk majd adatokkal, de 

nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az országos 

jégkármérséklő-rendszer második évében is több 

milliárd forint kárt előztünk meg csak a 

mezőgazdaságban” – húzta alá Győrffy Balázs, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke a 

jégkármérséklő-rendszer évértékelő 

sajtótájékoztatóján. 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 

üzemeltetésében idén már április 15-én elindított 

országos jégkármérséklő-rendszerben a védekezést 

végző talajgenerátorok a szeptember végéig tartó 

védekezési szezonban országos szinten, 101 napon 

kaptak riasztást. A megyei adatokat vizsgálva kiderül, 



hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye a csúcstartó, 

ahol 447 órát, míg Győr-Moson-Sopron megyében 

227 órát üzemelt az országos jégkármérséklő-

rendszer. A jégkár aránya az összes bejelentett 

mezőgazdasági káron belül 2018-ban és 2019-ben 13 

százalék alatt maradt, míg 2015-2017-es átlag 32% 

felett volt, így a statisztikák szerint a jégkármérséklő 

rendszer használata nélküli időszak átlagához 

viszonyítva, ez az arány több mint 60%-kal csökkent. 

Míg az összes zivatarhoz tartozó kár növekedett a 

tavalyihoz képest – 2018-ban 45,5 ezer hektár, 2019-

ben pedig 85 ezer hektár volt -, addig a jégkár arány 

a zivatarkárokon belül a 2018-as közel 50 

százalékról 44 százalékra csökkent, míg a 2015-

2017-es átlag több mint 84 százalék volt. Ez annak 

tudható be, hogy bár a szélsőséges időjárási 

viszonyok között a jégeső kialakulásának esélye 

nagy volt, de a jégkármérséklő-rendszer használata 

miatt mérsékeltük a kialakuló jégszemek méretét, 

ezáltal preventív módon csökkenteni tudtuk a 

károkat. A jégkár aránya minden kétséget kizáróan a 

védekezés hatásának tudható be. 

Az országos jégkármérséklő-rendszer első évében az 

elmúlt 30 év legzivatarosabb tavasz végének és 

nyarának voltunk elszenvedői. Ezek után 

nyugodtabb évre számíthattunk, azonban a természet 

erre rácáfolt. Nyár elején meglehetősen sokszor 

halhattuk az egyre inkább szélsőséges időjárási 

viszonyokról Európa-szerte. Hazánkban is többször 

tapasztaltuk az ország több területén kialakult heves 

viharokat, felhőszakadást és zivatarokat is, amelyek 

viharos, néhol orkán erejű széllel, viszonylag rövid 

idő alatt, nagy mennyiségű csapadékkal és jéggel 

érkeztek. 

 

Időjárás szempontjából nagyon ritka két egyforma év, 

a zivataros napok számának tekintetében hasonló, a 

zivatarok kialakulásnak szempontjából viszont 

teljesen eltérő két évet tudhatunk magunk mögött a 

jégkármérséklő-rendszer működtetésének első két 

évében. Ez azzal magyarázható, hogy a tavaszi és a 

nyári periódusban érkezett zivatarokat is 

elkülöníthetjük lokálisan kialakuló és 

frontrendszerekkel érkezett zivatarokra. Ezek közül 

2018-ban a lokálisan kialakuló zivatarok uralkodtak, 

ezek többször fordultak elő a korábbi évekhez képest. 

Mindennek meteorológiai hátterében az állt, hogy a 

csapadékot okozó képződmények távol maradtak 

hazánk térségétől. Az ilyen típusú zivatarok 



viszonylag rövid idő alatt alakulnak ki és nagy 

mennyiségű csapadékot okoznak egy adott területen. 

Ezzel ellentétben 2019-ben a jégármérséklő-rendszer 

védekezési időszakában a zivatarok érkezése, 

kialakulása a határainkon túlról érkező frontokhoz 

volt köthető, amelyek orkán erejű széllel, viszonylag 

rövid idő alatt, nagy mennyiségű csapadékkal 

érkeztek. A 2019-es évben is többször 

tapasztalhattuk a szélsőséges időjárási viszonyokat, 

heves zivatarokat, többek között borsó, cseresznye, 

egy-egy esetben dió nagyságnyi jég hullását. 

„A fokozott védekezés ellenére az ország néhány 

pontján természetesen hullott jégeső, hiszen nincs 

olyan technológia, amellyel teljes mértékben 

kiküszöbölhető ez az időjárási jelenség. A rendszer 

hatékonyságával kapcsolatban azonban nyugodtan 

kijelenthető, hogy az országos jégkármérséklő-

rendszer már ismételten beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket” – mondta Győrffy Balázs.  

 

******** 

 

550 hektár új erdőt telepítenek 

 

Az erdők mennyiségi növelése mellett minőségi 

megújításuk is fontos része a hétfőn indított 

Országfásítási programnak – közölte Nagy István 

agrárminiszter szerdán az M1 aktuális csatornán. 

 

Hozzátette: a most kezdődő ültetési szezonban az 

állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 

550 hektár új erdőt telepítenek. Az éghajlatváltozás 

következtében feltétlenül növelni kell az erdősítési 

programokat új, a megváltozott viszonyokhoz 

alkalmazkodó fafajták telepítésével is. Elmondta: az 

Agrárminisztérium államtitkárai a következő 

napokban 86 településre látogatnak el annak 

érdekében, hogy kezdődjön el a fásítási folyamat. 

Nagy István emlékeztetett, hogy a Vidékfejlesztési 

Program módosításában az erdőtelepítési 

támogatásokat 80-130 százalékkal növelték meg, 

amely kifejezetten a magán földtulajdonosoknak 

jelentett nagy előnyt, mivel megduplázták a 

számukra egy hektár erdő telepítéséhez adható 

támogatásokat. A megkezdett fásítási programok a 

következő években az erdőterület 25 ezer hektáros 



növekedését eredményezheti – helyezte kilátásba 

Nagy István. 

 

******** 

 

Hozamnövelés felsőfokon 

 

Több mint negyven éve zajlanak a gyulatanyai 

fajtakísérleti állomáson burgonyakísérletek. Az 

elmúlt időszakban egy különlegesség volt kipróbálva, 

ami nem más, mint a gyökéritató és az eredmények 

eddig nagyon pozitívak.  

 

Az első látásra picit furcsának tűnő, szarvacska 

tésztára hasonlító készítmény egy üreges szerkezetű 

csövecske, amely vizet és levegőt tárol el magában, 

így a leesett vagy öntözött csapadék mennyiséget 

hosszabb ideig tartja meg a növény alatt és ennek 

következtében a vízfelvétel fokozatos és állandó lesz.

 

„Az idei évben húsz fajtánál volt kipróbálva, 

kezeletlen, kezelt területen, illetve korai, közép és 

késő korban egyaránt és nagyon jók a tapasztalatok. 

Már a feldolgozás felénél járva is látszott, hogy 20-

30%-os növekedés van a gyökéritatóval kezelt 

burgonya alatt. Július végén, a nyári burgonya 

bemutatón még nem jelentkezett ekkora különbség a 

súlyban, de már akkor is nagyon meg voltak vele 

elégedve, akik eljöttek. A kísérleteink alapján 

kimutatható, hogy a gyökéritatóval kezelt növények 

esetében a gumószám sokkal nagyobb, valamint  a 

termés 70-80%-a eléri az étkezési méretet és ebből is 

a felsőbb kategóriát. A jövőben ki szeretnénk még 

próbálni ezt a technikát csemegekukoricán, uborkán 

illetve egy két kertészeti kultúrán is. Kis területen 

már megvizsgáltuk paradicsom, paprika alatt és 

azoknál ugyanezeket tapasztaltuk.” – nyilatkozta 

Augusztinyi András a NÉBIH Gyulatanyai 

Fajtakísérleti Állomás kísérleteinek vezetője.  



Telepítés után a fa saját tartalék energiáit használja 

fel a begyökeresedéshez, a hajtások megindításához, 

a talajélet mikroorganizmusaival való kapcsolat 

felvételéhez. E kapcsolat a növény és a 

mikroorganizmusok számára egyaránt fontos. A 

gyökérváladékból kibocsátott szénhidrátok a 

mikroorganizmusok egyik energiaforrása, másrészt a 

mikroorganizmusok élettevékenysége alapvetően 

kihat a növények hatékony tápanyagfelvételére. A 

gyökéritatóval ültetett facsemetének nincs szüksége, 

hogy felélje tartalékait. Energiáit nem kell a 

mikroorganizmusok élettevékenységének 

gerjesztésére fordítania. Az intenzív talajélet a 

csövecskékben már korábban kialakul. A növény így 

időt nyer, és megtakarított energiáját a 

hajtásfejlődésre fordíthatja. A nagyobb hajtástömeg 

nagyobb lombfelületet eredményez. A 

megnövekedett fotoszintetizáló felület pedig jelentős 

energiafelvételhez juttatja a növényt. 

Használata nem bonyolult, bele kell helyezni a 

szabadgyökerű facsemetét az ültetőgödörbe. Majd rá 

kell szórni a gyökéritatót közvetlenül a növény 

gyökeréhez (kb. 40 dkg). Végül ráhúzzuk a talajt a 

kívánt magasságig és meglocsoljuk bőségesen. 

 

Árérték arányban nagyon jó paraméterekkel 

rendelkezik a készítmény, érdemes belefektetni 

mindenkinek. Ajánljuk a gazdáknak, hogy a saját 

szemükben bízzanak és próbálják ki a gyökéritatót, 

hogy maguk is megtapasztalhassák ezt a hatalmas 

fejlődést növényeikben. 

Alkalmazásának előnyei, hogy összetétele táplálja a 

hasznos mikroorganizmusokat, serkenti a 

gyarapodásukat, előmozdítja a növények 

hatékonyabb tápanyagfelvételét és megakadályozza 

a tápanyagok kimosódását. Lehetővé teszi a lassú, 

fokozatos tápanyagleadást, magasra emeli a 

közvetlen gyökérkörnyezeti szervesanyag-készletet. 

A hő-, és szárazság okozta stressz esetén kitolja a 

növény hervadási pontját, a csövecskékben 

tartalékolt nedvesség és levegő megakadályozza a 

mikroorganizmusok tömeges pusztulását. Emellett a 

gyökéritató-agrooter a talajban 2-3 év múlva teljesen 

lebomlik, így tökéletesen környezetbarát. 



 

Az eseményről készült képek és videók a linkre kattintva 

érhetők el: https://www.youtube.com/watch?v=aOkZjcJH89Q 

 

www.video.agrarmediairoda.hu  

******** 

 

Fellélegezhetnek a CASE IH 

tulajdonosok – AGRI CS 

gazdatalálkozó Biharkeresztesen 

 

A Case IH bővíti a márkaképviseleti hálózatát 

Magyarországon. Az elmúlt időszak eseményeink 

hatására, valamint a Case IH újdonságainak 

bevezetésére és piaci stratégiájának erősítése 

érdekében döntöttünk úgy, hogy a magyarországi 

piacon a Case IH márka stabilizálására és 

fejlesztésére új importőrrel kötünk szerződést. Az 

AGRI CS Magyarország Kft. 2019 augusztusától 

hivatalos importőre lett a Case IH márkának, amely 

értékesítés, szervíz, garancia és alkatrész ellátás 

terén is teljes körűen ki tudja szolgálni az ügyfeleket. 

Az AGRI CS Magyarország Kft. a teljes Case IH 

termékpalettát forgalmazza: traktorok, kombájnok, 

bálázók, teleszkópos rakodók széles kínálatával áll 

az ügyfelek rendelkezésére. Szollinger János az Agri 

CS Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója és 

csapata jelenleg a nagyigmándi központban, 

valamint a kocsordi, kaposvári, és a simontornyai 

területi központokban szolgálják ki az ügyfeleket. A 

jelenleg 50 fős vállalat további 4 telephely nyitását 

tervezi az idei év végéig, ami elősegíti a képzett 

szakembergárda 80 főre való bővítését a 

közeljövőben. “Nagyon elszántak vagyunk, hogy a 

magyar piacon a Case IH-val közös sikereket érjünk 

el, és várunk minden érdeklődőt a 2019. szeptember 

5-8. között megrendezésre kerülő, 32. Bábolnai 

Gazdanapokon, ahol a Case IH legújabb fejlesztéseit 

is bemutatjuk, valamint egy sajtótájékoztató 

keretében bővebb tájékoztatást adunk a márka körül 

kialakult helyzetről”, mondta el Szollinger János, az 

AGRI CS Magyarország Kft. kereskedelmi 

igazgatója. Meggyőződésünk, hogy az AGRI CS 

Magyarország Kft.-vel való együttműködésünk 

hozzájárul a Case IH sikeréhez és hosszú távú 

növekedéséhez Magyarországon a kiváló 

szolgáltatásokon keresztül. Az AGRI CS 

Magyarország Kft. a cseh AGROTEC Group 

leányvállalata, ugyanúgy, mint az AGRI CS a.s. és 

http://www.video.agrarmediairoda.hu/


az AGRI CS Slovakia s.r.o., amelyek sikeresen 

képviselik a Case IH márkát Csehországban 2001 óta, 

Szlovákiában pedig 2009 óta, folyamatosan növekvő 

piaci részesedéssel és kiváló partnerkapcsolatokkal.  

 

Az AGROTEC Group-ban a Case IH gépekkel 

szerzett tapasztalat és szakértelem megfelelő 

háttértámogatást biztosít a magyarországi sikereknek 

is. A jelenlegi – nem kizárólagos – Case IH 

forgalmazó Agro-Békés Kft.-nek továbbra is élő 

importőri szerződése van a gyártóval, melynek 

értelmében továbbra is felelősséggel tartozik a teljes, 

Case IH márkát érintő üzleti tevékenységért. 

Az eseményről készült képek és videók a linkre kattintva 

érhetők el: 

https://agrarmediairoda.hu/fellelegezhetnek-a-case-ih-

tulajdonosok-agri-cs-gazdatalalkozo-biharkeresztesen/ 

www.agrarmediairoda.hu  

******** 

 

 

Gyógygombák 

Fiatal gazdaként kezdtem el a gombatermesztést – 

mutatkozott be lapunknak Szondi Kristóf 

gombatermesztő -, a vállalkozásom egyre stabilabb 

lett, ma már több termékemet is tudom kínálni a 

vásárlóimnak. Az OMÉK rendezvényre a további 

szakmai és üzleti előrelépés céljából jelentkeztem. 

A Kiállítás segített nekem abban, hogy a „szakma 

megismerjen”, no és hogy én is fejlesszem a 

tudásomat. 

 

A gyógy hatású gombák számtalan pozitív 

egészségügyi hatással rendelkeznek. Képesek a 

szervezetünkben a méreganyagokat megkötni, 

feltölteni jótékony vitaminokkal, ásványi 

anyagokkal, az immunrendszer működését 

harmonizálni, a vércukorszintet szabályozni. A keleti 

gyógyászok körében már évszázadok óta megbecsült 

gyógymódként használják őket. Mivel számomra 

https://agrarmediairoda.hu/fellelegezhetnek-a-case-ih-tulajdonosok-agri-cs-gazdatalalkozo-biharkeresztesen/
https://agrarmediairoda.hu/fellelegezhetnek-a-case-ih-tulajdonosok-agri-cs-gazdatalalkozo-biharkeresztesen/
http://www.agrarmediairoda.hu/


fontos az egészséges életmód, gombáimat 

vegyszermentesen termesztem. Az általam 

letermesztett gombákat nyersen és szárítva, porítva 

is kínálom. Én hiszek a természetes hatóanyagok 

erejében, ezért is kezdtem a gyógygombák 

termesztésébe. Vállalkozásom laskagomba 

termesztésével kezdtem, majd az érdeklődésem a 

gyógyhatású gombák felé irányult. Megismerkedtem 

a süngombával, az ördögszekérgombával, a 

pecsétviaszgombával, a shiitake és a bokros 

gombával. Ezek termesztése jelenleg is folyamatos. 

Nyíregyházán, a Nyíregyházi Kosárközösség 

tagjaként, a Nyíregyházi Állatparkban áprilistól-

októberig a Viktória Ház előtt, Belvárosban pedig a 

Vasvári Pál utcai Natura Gyógynövény Boltban és a 

városi rendezvények alkalmával kínálom 

termékeimet. 

Szondi Kristóf gombatermesztő 

Honlap:www.nyirlaska.hu 

Email: nyirlaska@gmail.com 

Telefon: 20/9505155, 20/9754216. 

www.agrarmediairoda.hu  

******** 

 

 

Itt az OMÉK, itt van újra 

Az előző kiállítások sikere és nagy látogatottsága 

alapján az idén is komoly érdeklődésre tett szert a 

2019. évi OMÉK.  

A fotóra kattintva megtekinthető az eseményen 

készült képgalériánk: 

 

A tejelő marhákról és fejési bemutatókról készült 

videónk az alábbi képre kattintva érhető el: 

 

www.video.agrarmediairoda.hu  

******** 

 

http://www.agrarmediairoda.hu/
http://www.video.agrarmediairoda.hu/
https://agrarmediairoda.hu/itt-az-omek-itt-van-ujra/
https://www.youtube.com/watch?v=RbAjzq7jBcw&feature=youtu.be


Támogatás a viharkárok 

kompenzálására 

Az Agrárminisztérium 600 millió forint 

keretösszeggel új támogatási mechanizmust 

fejlesztett ki a termelőeszközökben okozott 

viharkárok kompenzálására. A program keretében a 

vissza nem térítendő támogatást a viharral érintett 

településen ültetvénnyel, épülettel, egyéb 

építménnyel, berendezéssel rendelkező termelő 

igényelhette, akinek eszközeiben az elmúlt hetek 

viharai kárt tettek. A kérelmet 2019. 10. 15-31 között 

lehetett benyújtani a Magyar Államkincstárhoz a 

MÁK honlapján található nyomtatvánnyal. 

 

A támogatási kérelemhez mellékelni kellett a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazolását a 

viharkárról, amelynek kiadása – a termelő 

nyilatkozata, a termelőeszköz értékét és 

birtokviszonyát igazoló dokumentumok, valamint a 

keletkezett kár felmérése alapján – volt kérlemezhető 

az agrárkamara illetékes megyei ügyintéző 

szervezetétől. 

Forrás: 

http://www.nak.hu/kiadvanyok/dokumentumoktagoknak/3031

-viharkar-nyilatkozat-2019-1  

www.agrarmediairoda.hu  

******** 

Innováció a fenntartható jövőért 

A Semex elsődleges célja a fenntartható jövő 

biztosítása partnerei és vállalkozása számára 

egyaránt. Örömünkre szolgál, hogy cégünk kanadai 

tenyésztők tulajdonában és irányításában áll, és 

hiszünk abban, hogy a legjobban ügyfeleink szemén 

keresztül látjuk a jövőt. Tudjuk, hogy kiért 

dolgozunk! Minden esetben partnereink igényeit 

helyezzük a középpontba az olyan termékek és 

megoldások fejlesztése során, amelyek által 

vállalkozásaik még fenntarthatóbbakká válnak.  

 

A Semex egy genetikával foglalkozó vállalkozás, 

azonban a genetikai termékek és megoldások 

létrehozásának és a telepekre való eljuttatásuknak 

módja állandóan változik. Nincs két egyforma telep, 

http://www.nak.hu/kiadvanyok/dokumentumoktagoknak/3031-viharkar-nyilatkozat-2019-1
http://www.nak.hu/kiadvanyok/dokumentumoktagoknak/3031-viharkar-nyilatkozat-2019-1
http://www.agrarmediairoda.hu/


ezért személyre szabott megoldások biztosítására 

törekszünk minden egyes ügyfelünk számára. Ennek 

érdekében fejlesztő tevékenységünk és 

befektetéseink fókuszába innovatív technológiákat 

és technikákat kell állítanunk. 

VÁLASZT NYÚJTUNK AZ ÜGYFELEK 

IGÉNYEIRE 

Az új technológiák megkülönböztetik a Semexet a 

piacon, ugyanakkor kiemelten fontos számunkra, 

hogy ezek a fejlesztések partnereink számára 

valóban hasznosak, érthetőek és elérhetőek 

maradjanak. A kutatásba és újításokba történő 

befektetés további pozitív hatása, hogy lelkesít 

minket - erősíti cégünk vállalkozási szellemét, és 

nagyszerű párbeszédet hoz létre munkatársaink, 

kutatópartnereink és az iparág egyéb szereplői között. 

Olyan termékekben és eszközökben valósítjuk meg 

elképzeléseinket, mint az Immunity+® és az 

Elevate™. Az Immunity+®, amely lehetőséget ad 

arra, hogy a betegségekkel szemben ellenálló 

genetikai állományt azonosítsuk, kiváló példája 

annak, hogyan tud a guelphi egyetemmel való 

együttműködésünk az ügyfeleink számára előnyös 

újításokat teremteni. Ez a termék csökkenti a kezelési 

költségeket, és segítséget nyújt a jobb 

ellenállóképességgel rendelkező és egészségesebb 

állatok tenyésztéséhez az antibiotikumok 

alkalmazásának csökkentése érdekében.  

GAZDASÁGI ELŐNYHÖZ JUTTATJUK 

PARTNEREINKET 

Stratégiánk másik fontos eleme a Boviteq-ben, a 

Semex világszínvonalú, in vitro 

megtermékenyítéssel foglalkozó laboratóriumában 

végzett munkánk. Az itt kifejlesztett technológia az 

egész iparágban vezető szerepet tölt be.  

A kínálatunkban ugyancsak szereplő Elevate, a 

nőivar genomvizsgálati programja a SemexWorks™ 

és az OptiMate™ sikeres használatára épül. Ezeket a 

termékeket és megoldásokat saját csapatunk, a 

rendkívül tehetséges Solutions Team dolgozta ki és 

ma már lehetővé teszik a Semex kanadai munkatársai 

és nemzetközi értékesítési hálózata számára, hogy 

gazdasági előnyhöz juttassák partnereiket a világ 

minden pontján.  

A Semex már 10 évvel ezelőtt egyértelmű 

kötelezettséget vállalt igazgatótanácsa felé, hogy a 

világ egyik vezető genetikai cégévé válik. Növekvő 

nemzetközi hálózatunk mára számos országban 

bizonyított, a helyi szintű vezetők képzését és a 

munkahelyteremtést fontos befektetési lehetőségként 

kezeljük. 

******** 



Még a királynő is ellátogatott a 

XIV. Növényorvos Napra 

 

Rekordszámú látogató és magas szakmai színvonalú 

előadások. Ezek a Növényorvos Nap hagyományai. 

Képgalériánk az alábbi képre kattintva érhető el: 

 

 

******** 

Befejeződött a szántóföldi 

növények őszi betakarítása 
 

 

A szántóföldi növények őszi betakarítása november 

első felében sikeresen befejeződött Magyarországon, 

a betakarított növényeket biztonságosan betárolták. 

A legnagyobb területen termesztett őszi betakarítású 

szántóföldi növényünk a kukorica, amely idén 982 

ezer hektáros területről 8 tonna/hektárt kissé 

meghaladó hozammal, összesen 7,8-7,9 millió 

tonnás termést adott. Napraforgóból 561 ezer 

hektárról – Magyarországon történelmi rekordnak 

számító 3 tonna/hektár feletti országos átlaghozam 

mellett – 1,7 millió tonnás termést takarítottak be. 

Szójából 60 ezer hektáros termőterületről 2,86 

tonna/hektáros hozammal 170 ezer tonna termett. 

A korábbi évekhez viszonyítva a betakarított terület 

nagysága, a kukorica kivételével, enyhén csökkent. 

Ugyanakkor a rendkívül kedvező hektáronkénti 

hozamoknak köszönhetően az összes termés 

mindhárom növényfajnál lényegesen – kukoricánál 

7%-kal, napraforgónál 6%-kal, szójánál pedig közel 

14%-kal – meghaladta az elmúlt öt év 

átlagteljesítményét. 

 

https://agrarmediairoda.hu/meg-a-kiralyno-is-ellatogatott-a-xiv-novenyorvos-napra/
http://www.agrarmediairoda.hu


A betakarítás sikeres elvégzése mellett a gazdák az 

őszi vetésekkel is ütemesen haladtak idén. Az 1 

millió hektáros őszi búza vetésterületének 

készültsége jelenleg 97%-os, a többi őszi vetésű 

gabonáé gyakorlatilag befejeződött. 

www.video.agrarmediairoda.hu  

******** 

Mezőgazdasági összeírás 

Mezőgazdasági összeírást végez a KSH november 

közepétől december közepéig. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019. 

november 15. és december 15. között hajtja végre a 

mezőgazdasági adatgyűjtését. 

Az ország 484 településére kiterjedő felvétel 

eredményei segítik a gazdálkodókat, döntéshozókat, 

amihez az adatszolgáltatók részvételükkel, pontos 

adatszolgáltatásukkal nagyban hozzájárulnak – 

közölte a KSH az MTI-vel. 

A KSH évente kétszer felméri az egyéni és a háztáji 

gazdaságok termelési jellemzőit, úgynevezett 

reprezentatív, véletlenszerű kiválasztáson alapuló 

mintakijelöléssel. A felvétel célja az agráriumban 

jelentős szerepet betöltő egyéni gazdaságok 

gazdasági tevékenységének, szerkezeti 

sajátosságainak feltárása, amihez uniós 

adatszolgáltatási kötelezettség is társul. 

A válaszadás történhet önkitöltéssel vagy 

kérdezőbiztos segítségével, mindkét esetben 

elektronikusan. Az önkitöltésre 2019. november 15. 

és 24. között van lehetőség. Akik nem élnek ezzel, 

azokat 2019. november 25. és december 15. között 

igazolvánnyal ellátott, a KSH által megbízott 

összeírók keresik fel, akik elektronikusan végzik el a 

kérdőív kitöltését. 

Az adatfelvétel a szántóföldi növények, zöldségfélék 

termesztésére és felhasználására, a szántóként 

használt üvegház és fóliasátor alatti területek 

hasznosítására, a szőlő- és gyümölcstermesztésre, 

valamint az agrotechnikára (műtrágyázásra, 

szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki. Számba 

veszik a főbb haszonállatfajokat, az állati termékek 

termelését, és foglalkozik a mezőgazdasági 

tevékenység munkaerő-szükségletével, a 

mezőgazdasági tevékenységet közvetve vagy 

közvetlenül segítő beruházásokkal. 

 

A felvétel során nyert információkat a KSH 

kizárólag statisztikai célra használja fel, azokat más 

http://www.video.agrarmediairoda.hu/


szervek, személyek részére nem adja ki, a törvényi 

előírásoknak megfelelően garantálja az adatkezelés 

biztonságát, az eredményeket összesítve közli. 

További részletek: 

http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok 

 

******** 

Csapásmérés a kórokozókra 

természetes úton – Immunity+ 

Az antibiotikumok használata nem megoldást nyújt 

az állomány egészségügyi problémáira, csupán a 

betegségek tüneteit kezeli. Ráadásul fokozott 

elővigyázatosságot és szigorú ellenőrzést igényel. 

Napjainkban azonban a betegségek kialakulása már 

természetes módon megelőzhető. 20 évvel ezelőtt 

elkezdett genetikai kutatásaink eredményeképpen 

megszületett az Immunity+®. Ha csapást akarunk 

mérni a támadó kórokozókra, nem kell mást tenni, 

mint Immunity+® bikák használatával genetikai 

úton maximalizálni az állomány ellenállóképességét. 

Az erős immunválaszt adó lányok esélye a 

megbetegedésre 30%-kal alacsonyabb, mint az 

átlagos vagy gyenge immunválaszt adó társaiké, így 

erős belső védelmükre egy sokkal egészségesebb 

állomány építhető! 

 

Keresse és válassza Immunity+® tenyészbikáinkat! 

www.video.agrarmediairoda.hu  

******** 

Nemzeti Kisállat Kiállítás 

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos 

Szövetsége szervezésében Nemzeti Galamb, 

Baromfi, Nyúl és Díszmadár Kiállításra kerül sor 

Budapesten, a Hungexpo területén 2019. november 

29. és december 1. között. 2019. november 30.-án, 

szombaton Magyar nemzeti kutyafajtáink speciális 

kiállítására is sor kerül. Az esemény ünnepélyes 

megnyitója 2019.november 30.-án, szombaton, 10 

órakor lesz. 

 

http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok
http://www.video.agrarmediairoda.hu/


 

A rendezvényt megnyitja Dr. Nagy István 

Agrárminiszter Úr. 

******** 

Szavazzon Ön is! Melyik hal 

legyen 2020 hala? 

 

A Magyar Haltani Társaság (MHT) elindította a 

szavazást a 2020-as év haláról. Most is három 

őshonos fajt állított jelöltként, melyek közül kettő 

fogható, egy védett. Egyik jelölt az álló- és lassú 

folyású vizeket kedvelő csuka, melyre főként a vízi 

növényzetben gazdag vizekben lehet számítani, 

hiszen lesből támadó ragadozóként itt talál magának 

megfelelő rejtekhelyet, ahonnan áldozatára ronthat. 

Hatalmas szájáról és egészen hátul elhelyezkedő 

hátúszójáról könnyen felismerhető. Másik jelölt, a 

szintén ragadozó süllő ugyancsak széles körben 

elterjedt, de érzékeny faj. Jelentős állományai élnek 

közepes és nagyobb folyóinkban és tavainkban, de az 

iszapos medrű, oldott oxigénben szegény vizeket 

nem kedveli. Jellegzetessége a két hátúszó, a 

többnyire elmosódó, sötét harántsávokba rendeződő 

mintázat, valamint a nagy, szem alá benyúló száj, 

amelyben a többi közül kiemelkedő ebfogak is 

vannak. Harmadik jelölt az erősebb áramlású, 

oxigéndús vizeket kedvelő német bucó. Ez a hal 

bennszülött faja a Duna vízrendszerének. Itt alakult 

ki, és ma is csupán a Dunában és a Vardarban, 

valamint ezek mellékfolyóinak vízrendszerében él, 

ezért fokozott védelmet élvez. Nagyon nyúlánk 

áramvonalas teste lehetővé teszi, hogy sodrással 

szemben a mederfenékhez lapulva a görgetett 

hordalékból is kiválogassa a táplálékául szolgáló 

gerinctelen állatokat. 

A szavazatokat 2019. december 31-én déli 12 óráig várják 

a Magyar Haltani Társaság honlapján: 

http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php 

http://www.agrarmediairoda.hu


Nyereményjáték 

A nyereményjátékainkban résztvevő, helyes választ adó olvasóink között minden hónap 25. napján, havonta 

változó ajándékokat sorsolunk ki. 

November havi kérdésünk: 

Milyen pozitív egészségügyi hatásokkal rendelkeznek a gyógy 

hatású gombák?  

 

A válaszokat 2019. december 25.-ig várjuk a nyeremenyjatek.ami@gmail.com email címre. 

A helyes megfejtők között 2020. évi fali naptárt sorsolunk ki. 

A határidő után küldött válaszokat nem áll módunkban elfogadni. 

 

Az újságban valamint egyéb hirdetési felületeinken való megjelenésről és szolgáltatásaink árairól 

érdeklődjön kollégáinknál telefonon 70/639-7773, vagy a dorottya.ami@gmail.com email címen! 

 

mailto:nyeremenyjatek.ami@gmail.com
mailto:dorottya.ami@gmail.com

