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„Ha a hegy nem megy Moha-
medhez, Mohamed megy a hegy-
hez” – tartja a régi közmondás. Ha 
ezt lefordítjuk az egyesületi marke-
tingprogram nyelvére, akkor a kö-
vetkező fordítást kapjuk: „Ha a pan-
démia okozta kiállítások és szakmai 
találkozók elmaradnak – mert a te-
nyésztők nem tudnak összegyűlni és 
legjobb tenyészállataikkal show-bí-
rálatokat szervezni – akkor „mi me-
gyünk el a tenyésztőkhöz” – azaz 
olyan programot szervezünk, amely-
lyel az érdeklődők – akik egyébként 
jelen lennének a szakmai progra-
mokon, fórumokon – szinte eljut-
hatnak egészen egy-egy törzste-
nyésztő farmjáig. Ehhez pedig mind-
össze egy kamerával ellátott mobil-
telefonra van szükség, internet-lefe-
dettségre, a közösségi médiára, és 
persze a Limousin és Blonde d’Aqu-
itaine Tenyésztők Egyesületének 
ügyvezető igazgatójára, Dr. Szücs 
Mártonra – természetesen a közre-
működő tenyésztők mellett, akik a 
telepeiken körbevezetik a nézőket 
az ügyvezető által készített élőmű-
sor keretében…

AKTÍV MARKETING 
A TENYÉSZTŐKNEK

Tisztában vagyunk vele, hogy az 
előbb említett állattenyésztési kiállí-
tások és szakmai show-k hangulatát 
nem lehet felülmúlni on-line prog-
ramokkal, hiszen a személyes talál-

kozásoknak és a jól szervezett állat-
bemutatóknak nyomába sem ér-
het a digitális, virtuális tevékenység 
egyetlen formája sem, azonban a 
Covid-19 vírus okozta járványhely-
zet nem adott más lehetőséget, mint 
az „éter” használatát a szakmai „köz-
vetíteni-valók” továbbítására. Maga 
az ötlet, hogy valamiféle kapcsolat-
tartási fórumot kell szervezni, mely 
összeköti a tenyésztőket a gyakorla-
ti szakma segítségével, nem áll távol 
egyesületünktől. 

Azt mindenképpen meg kell emlí-
teni, hogy az egyesületi tagok között, 
és főleg a törzstenyésztők között ki-
fejezetten szoros a kapcsolat (né-
hány nagyon kevés kivétellel), ép-
pen ezért hiányzik az utóbbi évben 
minimálisra redukált aktív szakmai, 
közösségi élet. A vírushelyzet előtt 
számtalan gyakorlati fórum, telep-
látogatás, szeminárium, szakmai út 
stb… egyesületi program került meg-
rendezésre, 2020-tól napjainkig pe-
dig semmi…! 

A tavalyi közgyűlést is nagyon ne-
hezen lehetett megszervezni, mely 

jelentős többletköltségeket rótt a 
szervezésre már csak a helyfoglalás 
miatt is (a járványvédelmi intézke-
dések miatt nagyobb terembérlés, 
stb…), noha a tisztségviselők köte-
lező megválasztása miatt nem lehe-
tett elhalasztani akár egy évre sem 
az eseményt. 

Visszatérve az elhalasztott ren-

dezvényekre, fontos megjegyezni, 
hogy az egyesületi közösség szoros 
kapcsolatából adódóan hamar érző-
dött az elmaradó programok hiánya, 
ezért elsőként megalakult az on-li-
ne fórum, mely novemberben ke-
rült először megrendezésre. Az on-li-
ne szakmai programok rendezése és 
kivitelezése egyébként egybevág az 
egyesület feladataival, hiszen a „kö-
telező” fajtanépszerűsítési propa-
gandán túl a tenyészetek reklámo-
zása, a fajták jelenlegi helyzete is ki-
emelt feladata az egyesületnek. Ép-
pen ezért indult útjára egy új kezde-
ményezés 2021. tavaszán.

„A HAZÁT JÁRVA MUNKAÜGYBEN”

Az on-line fórumok inspirációja-
ának eredményeként márciusban a 
közösségi médiában létrejött „A ha-
zát járva munkaügyben” facebook 
oldal, mely egy teljesen új oldalról 
közelíti meg a hazai limousin és blon-
de d’Aquitaine tenyésztés gyakorlati 
oldalát. 

Az új kezdeményezés annyiban 
tér el a novemberben indított on-li-
ne fórumoktól, hogy míg azok egy 
közösségi értekezletet bonyolítottak 
le a digitális térben (a meet.google.
com digitális konferencia szervező 
szoftver segítségével), melyet élő-
ben közvetített a facebook csatorná-
ján az egyesület, addig az új projekt 
egy-egy farm helyszínén készül, és a 
tenyésztő célját, múltját és a „célok-
hoz vezető utat”, a tenyésztés „kivi-
telezését” mutatja be. Már a fórum 
is sok érdeklődőt vonzott a „monito-
rok, mobiltelefonok képernyői” elé, 
hiszen mindig jelentős létszámú né-
zettséget tapasztaltunk egy-egy mű-
sort követően. Itt azonban főként 
elméleti „problémákat” vagy prog-
ramokat, ágazati helyzetet tudtunk 
végig beszéLni, melyhez a tagok az 
említett csatornákon hozzá is tudtak 
szólni. 

Ezzel szemben az „új program” 
az értekezéseket háttérbe szorítva 
az eredeti helyszíneken végbeme-
nő szakmai tevékenységet mutat-
ja be a tenyésztő (tulajdonos) aktív 

“Ha a hegy nem megy Mohamedhez...”

Az egyesület dolgozói stábja a COVID-19 járványhelyzet alatt ugyan csökkentett 
módban, de dolgozik
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részvételével. Amikor a program el-
indult, március 29.-én, először csak 
az egyesületi szakemberek egy nap-
ja volt látható élővideó formájában, 
majd ez kiegészült az egyes törzste-
nyészetekben készült riportokkal. 
Később, április 20.-ától már hírekkel 
és szakmai beszélgetésekkel színe-
sedett a program az egyes farmokra 
való utazás időtartama alatt, amikor 
sok neves szakember szólalt meg ak-
tuális témákat elemezve. Júniusban 
már a technikusok is élő beszélgetés 
formájában mutatkoznak be, szintén 
érdekes fejezeteit érintve a szarvas-
marha tenyésztésnek. 

Az oldal természetesen ma is el-
érhető (a keresőbe be kell írni az ol-
dal címét: „a hazát járva munkaügy-
ben” és a követést jelölve értesítést 
lehet kapni az adott eseményekről), 
bár június 15. és augusztus 1. között 
csak a már felvett műsorok tekinthe-
tők meg. 

Az élő farmlátogatások második 
szakasza augusztusban folytatódik, 
majd a harmadik szakaszra ősszel ke-
rül sor. A műsor központi eleme az 
egyes törzstenyészetekben készült 
riport a tenyésztővel vagy tulajdo-
nossal, mely élőben, vágatlanul te-
kinthető meg. A koncepció kifejezett 
figyelmet fordít arra, hogy a nézők 
közérthetően jussanak információk-
hoz akár a technikusok által elvégzett 
munkát, akár a húsmarhatenyésztés 
számos eseményét illetően, vagy az 
aktuális mezőgazdasági munkák, és 
azok összefüggései szintén érthető-
ek legyenek nem csak a szakmában 
tevékenykedő, hanem a laikusok szá-
mára is. A program különlegessége, 
hogy egy-egy napot egészen az indu-
lástól érkezésig mutat be. Így van idő 

végighallgatni azokat a történeteket, 
amelyeket máshol nem hallhatunk, 
vagy azokat a műsorokat „emészte-
ni”, amelyek nagyobb „emészthe-
tőséget” igényelnek. Bár sokan vi-
tatják, hogy a hosszú utak alatt az 
élőműsor (amelyben Magyarország 
útjai és a két oldalán elterülő táj kö-
vethető kizárólag) látványa nem túl 
érdekfeszítő, ugyanakkor az alatta 
szóló műsorok magas nézettségről 
árulkodnak. 

Persze azért ezek a „közvetítések” 
nem érik el a farmokról történő be-
jelentkezések nézettségét.  Az első 
28 nap statisztikai adatai alapján a 
kezdeményezés 303 követőt „tobor-
zott” és több, mint 280 ezer elérést 
eredményezett, melyhez 65 ezer fe-
letti aktivitás, például megtekintés 
társult. A második hónap végén már 
(május 31-én elemezve) 793 kedve-
lést és 1703 követést regisztráltunk, 
ahol 100 híján 94 000 aktivitásról, 
video megtekintésről tudunk beszá-
molni. Összesen mintegy 468 400 el-
érést produkáltak a bejegyzések, ami 
az egyesület és a tenyésztők szintjén 
nagyon szép szám. Van olyan tenyé-
szet, amely 140 ezer eléréssel, több, 
mint 8 ezer aktivitással vezeti a né-
zettségi statisztikát, és a tenyész-
tő bevallása szerint a műsor megje-
lenése után azonnal 6 tenyészbiká-
ra kapott előjegyzést. Mára ennek a 
gazdának minden tenyészbikája el-
kelt, noha az egész műsor mindösz-
sze két hónapja folyik. Jelenleg úgy 
látjuk, ez ismét egy „telitalálat” az 
egyesület marketing-programjában. 

Ráadásul Dr. Szücs Márton, az 
egyesület ügyvezetője (aki kitalálója 
és vezetője is egyben a programnak) 
azt ígéri, előbb-utóbb minden törzs-

tenyésztő sorra kerül – természete-
sen, aki nem zárkózik el a szereplés-
től. Eddig összesen 182 szakmai mű-
sorral gazdagított videó készült el, 33 
törzstenyészetben történt farmbe-
mutatás és 2 további szakmai beszél-
getés látott napvilágot ez alatt az idő 
alatt.  A kezdeményezés jövője mind-
ezek tükrében egyelőre nem kétsé-
ges. 

AZ ÖTLET NEM EGYEDI

Bár a műsorhoz hasonlót nem 
igazán látni Európában, mégis az 
egyedisége kizárólag a kivitelezésre 
korlátozódik, ugyanis az ötlet inspi-
rációja fajtáink hazáját, Franciaorszá-
got figyelve született meg. Franciaor-
szágot ugyanis – akár hazánkat – ha-
sonlóképp érte a Covid-19 vírus mi-
atti járványhelyzet. Természetesen 
itt nemcsak a húsiparról, vagy a szál-
lodák, éttermek bezárásáról beszé-
lünk, hanem a szakmai programok 
lebonyolításáról is. 

Ahogy Magyarországon elmarad-
tak az állattenyésztési kiállítások – 
többek között a hódmezővásárhe-
lyi Alföldi Állattenyésztési Napok, a 
Kaposvári Állattenyésztési Napok, 
vagy akár az egyesületi Nemzeti Baj-
nokság, úgy fajtáink hazájában is el-
halasztották az Aquitanima Showt-t 
(Akvitánia legnagyobb kiállítását), a 
Nemzeti Fajtashow-kat, valamint Eu-
rópa egyik legnagyobb kiállítását, a 
Sommet de l’Élevage (állattenyészté-
si csúcstalálkozó) rendezvényt. 

Ebben az évben meg kell állapí-
tani, hogy Magyarország jóval elő-
rébb jár az immunizálás terén, mint 
Franciaország, ezért a kilátások itt-
hon sokkal biztatóbbak, Franciaor-

Képek az egyesület on-line fórumáról, mely minden hónap utolsó péntekén kerül megrendezésre 10 órakor

• 2021. V. szám •



S Z A R V A S M A R H A  T E N Y É S Z T É S

4 • 2021. augusztus •www.agrarmediairoda.hu

szágban még nagyobb a bizonytalan-
ság. A majdnem 67 millió lakosú or-
szágban a népesség Covid-19 elleni 
vakcinázottsága alig éri el a 31%-ot, 
noha egy hónappal ezelőtt Emanu-
el Macron köztársasági elnök június 
közepére ígérte a teljes lakosság át-
oltottságát. Nem csoda, hogy a la-
kosság nagy része már akkor szkepti-
kus volt az ígéretekkel kapcsolatban, 
most már tisztán látszik, hogy az ígé-
retek beteljesülése még várat magá-
ra. Ennek a késésnek azonban nagy 
jelentősége van a szarvasmarha te-
nyésztés szakmai szervezésére néz-
ve. 

Először áprilisban jelentette be 
Benoit Delaloy, a Sommet de l’Éleva-
ge rendezvény főszervezője, hogy az 
ország nem engedhet meg magának 
még egy kiállításhalasztást; fontos 
tudni ugyanis, hogy Franciaország 
tengeren túli területeinek, és a ve-
lük kapcsolatban álló egyéb államok-
nak, melyek mezőgazdaságra alapoz-
zák kapcsolatukat Franciaországgal 
rendkívül fontos a termékek, terme-
lési és tenyésztési eredmények való-
di produktummal történő prezentá-
ciója. Sajnos azonban napi 20 ezer 
belépő szükséges egy ilyen nagysza-
bású rendezvény gazdaságos lebo-
nyolításához is. 

A közönség mellett jelentős sze-
repe van a nemzetközi delegációk-
nak, látogatóknak (melyen hazánk 
is több alkalommal vett részt, al-
kalmanként több, mint 30 tenyész-
tő részvételével), azonban az eltérő 
járványhelyzet és a hozzá tartozó in-
tézkedések teljesen kiszámíthatat-
lanná teszik a látogatások, valamint 
a létszám tervezését. Éppen ezért a 
kiállítás szervezése kiadott egy nyi-
latkozatot, miszerint létrehoz egy 
WebTV-t, amelyen a kiállítás esemé-
nyeit közvetíteni fogja az interneten 
keresztül. Ha valaki nem tud elláto-
gatni a rendezvényre, megtekintheti 
azt ezen a csatornán. Ez valószínűleg 
egy jó kezdeményezésnek bizonyult, 
ugyanis ezt követően április végén 
az Aquitanima kiállítás szervezése is 
hasonló közleményt adott ki. A két 
rendezvény között azonban alapvető 
különbség, hogy míg a Sommet de 
l’Élevage ősszel kerül megrendezésre 
általában (idén október 5. és 8. kö-
zött), addig az Aquitanima május kö-

zepén nyitja kapuit (ez a kiállítás te-
hát már elmúlt). Mivel az utóbbi idő-
pontban a járványhelyzet nem tette 
lehetővé Franciaországban a kiállí-
tás megszervezését, így a szervezők 
videópromóciós programokat szer-
veztek. Vagyis riportokat, fajtabemu-
tatókat, farmlátogatásokat közvetí-
tettek, illetve néhány fajta esetében 
(blonde d’Aquitaine) a teljes szelek-
ciós programot, valamint a tenyész-
tésszervezés felépítését is a nézők 
elé tárták színvonalas műsorok for-
májában. Ezek a műsorok egyébként 
ma is megtekinthetők a kiállítás hon-
lapján (www.aquitanima.fr). 

Ezek az adások természetesen 
nem élőműsorok, hanem pontos 
koncepció alapján felépített szakmai 
adások, mégis ezek adták az ötletet 
egyesületünknek az élő farmbemu-
tatók közvetítéséhez azzal a kiegé-
szítéssel, hogy az élő bejelentkezé-
sek közvetlenebbek, nem vághatók, 
tehát hitelesebbek, és a közösségi 
médiában ez a forma manapság ki-
fejezetten közkedvelt. Annak ellené-
re azonban, hogy az egyesület „Ha-
zát járva munkaügyben” oldala igen 
nagy nézettséget produkál, ez a for-
mája a szakmai programoknak nem 
helyettesítheti a személyes részvé-
tellel megvalósuló állattenyésztési 
kiállításokat.   

 
A VALÓDI SZAKMAI-KÖZÖSSÉGI 

ÉLETRE NAGY SZÜKSÉG VAN

Bár lassan egy éve már a pandé-
mia okozta „magány” uralja az or-
szág lakosságát, beleértve a szakmá-
ban dolgozó tenyésztőket is, és hiába 
a részleges intézkedések, az on-line 
felületek, ahol a közember tarthatja 
a kapcsolatot barátaival, kollégáival, 
esetleg rokonaival – valamint hiába 
a média, a hírműsorok – mégis az ál-
lattenyésztőknek – köztük a húsmar-
hatenyésztőknek – szüksége van te-
nyésztési munkájuk ünnepi keretek 
között történő elismerésére, hiszen 
nap mint nap azon  dolgoznak, hogy 
megéljenek, és hogy élelmiszer alap-
anyaggal lássák el a világot. 

Ez a „nemes misszió, feladat” na-
gyon sok fáradságot követel, ami 
nemcsak abból áll, hogy etetnek, 
itatnak, legelőre hajtanak, elletnek, 
választanak, válogatnak, hanem ko-

moly szakmai döntéseket hozva a te-
nyésztés elősegítése érdekében fo-
lyamatosan „monitoringozzák” állo-
mányukat. Az ehhez nélkülözhetet-
len ismereteket pedig a saját ágaza-
tuk fejlődésének követésével, a kül-
földi és belföldi hírek figyelésével 
tudják beszerezni. Ez állandó ébersé-
get és felkészültséget igényel. 

Az információk szűrésével és szin-
tetizálásával születnek meg azok a 
döntések, amelyek a tenyésztésben 
alkalmazva feltehetően egyre jobb 
minőségű tenyészállatot eredmé-
nyeznek. A probléma azonban ott 
kezdődik, hogy nincs mód ezeknek a 
tenyésztési eredményeknek a tény-
leges, fizikai bemutatására. Termé-
szetesen nem lehet panaszkodni, hi-
szen a tenyészállatok elfogynak és jó 
áron vásárolják meg mostanság is a 
vevők őket, sőt a tenyésztési ered-
mények is megtekinthetők bizonyos 
fórumokon, vagy akár szabad kör-
nyezetben a farmon is. 

De az igazi, ünnepélyes keretek 
közötti bemutatók, fajtaversenyek 
sajnos mind elmaradtak az utóbbi 
egy évben. Mindez azért nagy baj, 
mert ezek a szakmai programok (az 
állattenyésztési kiállítások, nemze-
ti bajnokságok) olyan ünnepélyes, 
szervezett események a tenyésztők 
életében, amelyek ténylegesen meg-
mutatják, hogy mit sikerült elérni az 
adott évben a tenyésztés terén. Re-
ményeink szerint a 2021-es év azon-
ban ezen a téren is pozitív változáso-
kat hoz.

IDEI PROGNÓZIS

A tavalyi kritikus év tendenciája 
– ami a szakmai programokat, kiál-
lításokat illeti – talán 2021-ben már 
nem folytatódik. Sajnos konkrétu-
mokat még most sem tudunk az ál-
lattenyésztési kiállításokkal kapcso-
latban, de már azért valamiféle kép 
körvonalazódik a tenyésztésszerve-
zés és a rendezvények szervezőinek 
szereplői közreműködésével. 

Az egyesület által szervezett áp-
rilisi Egyesületi Fórumon, mely min-
den hónap utolsó péntekén 10 óra-
kor kerül megrendezésre (amely 
megtekinthető élőben, és visszanéz-
hető jelenleg is az egyesület hiva-
talos facebook oldalán, valamint a 
honlapon is: www.limousin.hu) Dr. 
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Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Ál-
lattenyésztők Szövetségének ügyve-
zető igazgatója mondta el, hogy mi-
ként állnak az előkészületek a hazai 
szakmai rendezvények – elsősorban 
az állattenyésztési kiállítások – ese-
tében. 

Különösen fontos a tavaszi meg-
rendezésű Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napok helyzete, mely ta-
valy, 2020-ban elmaradt, idén, 2021-
ben pedig új időpontban kerül meg-
rendezésre. A hírt Antal Gábor, a 
Hódmezőgazda Zrt. vezérigazgató-
ja jelentette be, miszerint a kiállítást 
2021. szeptember 23. és 25. között 
rendezik meg az idei OMÉK társren-
dezvényeként. Antal Gábor elmond-
ta, hogy az idei kiállítás csak időpont-
jában fog eltérni a megszokottól, tar-
talmában, tematikájában és formá-
jában a korábbi szisztémát követi 
majd a rendezvény. 

Az egyesület is teljesen hasonló 
program-lebonyolításra készül, mint 
az előző években. Ez azt jelenti, hogy 
előreláthatólag lesznek versenyek, 
bemutató programok, és az egyesü-
leti stand is a megszokott módon fo-
gadja a látogatókat, tagokat, érdek-
lődőket. 

Ebben az évben érdekesség, hogy 
az OMÉK, mint főrendezvény, és az 
Alföldi Napok, mint társrendezvény 
még szorosabb kapcsolatba kerül, 
ugyanis a szervezők elmondása alap-
ján az OMÉK – mely 2021. október 
7. és 10. között kerül megrendezés-
re – ad majd teret mindazon díjak 
átvételére, melyet Hódmezővásár-
helyen nyertek a gazdák a hivatalos 
show-bírálati versenyeken. Ez a re-
láció is erősíti a két program közötti 
erős összefonódást. Azt is elmondták 
a szervezők, hogy az OMÉK területén 
nem igazán lesz lehetőség tenyészál-

latokkal felvonulni, ezért az állatok 
bemutatásának igényével leginkább 
a hódmezővásárhelyi szatellitren-
dezvényen számoljanak a részt venni 
vágyók! Természetesen ettől függet-
lenül az OMÉK rendezvényen folya-
matos lesz az egyesületi részvétel, és 
itt leginkább a szakmai munkát pro-
pagáló médián keresztüli bemutatás, 
valamint a folyamatos szakmai asz-
szisztencia lesz a kiemelt feladat.   

Jelenleg úgy látjuk, idén az első 
igazi egyesület által is támogatott 
rendezvény a Farmer Expó lesz, mely 
alapvetően a fajták bemutatásának 
– egyesületünk tekintetében pedig a 
szokásos ranch-típusú bírálatnak, va-
lamint az egyes húsmarha tenyészté-
si munkálatok bemutatásának – lesz 
a „fellegvára”. Mivel számításaink 
szerint ezen a rendezvényen, Debre-
cenben láthatják az első kiállított te-
nyészállatokat hosszú kihagyás után 
az érdeklődők – feltehetően a régió 
legjobb tenyészeteiből összeválo-
gatva – ezért ez lesz idén a „debütá-
ló rendezvényünk”. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy ez a szakmai prog-
ram – mely 2021. augusztus 17. és 
20.-a között kerül megrendezésre – a 
30. éves jubileumi ünnepére készül, 
ami kiemelt jelentőségű, így tartogat 
meglepetéseket a látogatóknak. 

A főszervezővel készített riportot 
egyébként szintén megtekinthetik az 
érdeklődők a már említett  „Hazát 
járva munkaügyben” oldalunk május 
26-i napvégi adásában. 

  
Végezetül, mindent összefoglal-

va látni kell, hogy az állattenyésztés 
ágazatainak, többek között a hús-
marhatenyésztésnek szüksége van 
azokra a csatornákra, ahol a tényle-
ges, hangsúlyozom valódi szakmai 
munkát meg lehet mutatni. Mert ha 

nincs erre lehetőség, akkor a rémhí-
rek és az igaztalan vádak kerülnek 
túlsúlyba, amelyek gyártása egyéb-
ként kiváló módszer arra, hogy bár-
mely tevékenységet tönkre tegyen 
a világban. Éppen ezért kell össze-
fogni, és minél valóságosabb híre-
ket, tevékenységeket közölni, hogy 
a hozzá nem értő emberek is lássák, 
mi folyik valójában a farmokon. 

Ehhez a vágatlan élőműsorok ki-
válóak – nem véletlen egyesületünk 
legújabb kezdeményezése. De az 
élő on-line fórumok mellett fontos a 
szakmai rendezvényeken való meg-
jelenés is, ezért kulcskérdés az állat-
tenyésztési kiállítások megrendezé-
se, mely a tenyésztők munkájának 
csúcsaként, szinte koronájaként is 
felfogható. Kizárólag ez az egyetlen 
lehetőség a szakma számára, hogy 
az állattenyésztés egyes ágazatai va-
lódi mivoltukban bemutatkozzanak, 
a képzéshez megfelelő impressziót 
adjanak kiadványaik felhasználásá-
val (már ha a képzésben részt vevő 
intézmények ellátogatnak a kiállítá-
sokra és az ott gyűjtött anyagokkal 
modernizálják oktatási anyagaikat), 
és az oda látogató közembernek is 
megfelelő intuíciót adjanak, amely 
serkenti a kreatív gondolkodást, és 
rávilágít az álhírek által tagadott, 
amúgy teljesen jól érthető össze-
függésekre. Csak így őrizhető meg 
az állattenyésztés, mint tevékeny-
ség a jövőben, mely a világ élelmi-
szerellátásának rendkívül nagy há-
nyadát jelenti, ezzel hozzá járulva 
ahhoz a nemes misszióhoz, mely a 
világ gyorsan növekvő lakosságát 
élelmiszerrel látja el. 

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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A Ryefood rozs szilázs – a tejelő 
tehenészetek kiváló minőségű és 
nagy hozamú tömegtakarmánya

A Ryefood rozs fajtánkat egy-
re nagyobb mértékben termesz-
tik zöldtakarmánynak (rozs szilázs), 
amelynek nagy előnye, hogy korán 
ad jó minőségű tömegtakarmányt - 
ezzel biztosítva a tömegtakarmány 
szükséglet egy részét. Ugyanezt 
tudják a tritikálé fajtáink is – 10-14 
nappal később betakarítva. A táp-
anyag - és vízigényük kicsi - a téli 
csapadékkal és kevés műtrágyával 
kielégíthető. A területet a betakarí-
tásuk után még tavaszi fővetésű nö-
vényekkel (szemes és/vagy silóku-
korica, silócirok, szója, borsó, nap-
raforgó stb.) hasznosítani lehet. A 
kiváló minőségű és emellett opti-
mális (nagy) hozamú szilázs előállí-
tásának alapvető feltételei: jó fajta-
választás, korai vetés, őszi (N 70%-
a) és kora tavaszi (N 30%-a) N-trá-
gyázás, valamint a korai (kalászolás 
előtti) precíz betakarítás (kaszálás) 
és a jó-minőségű erjedést gyorsí-
tó adalék (Silage P) használata. Vár-
ható a tömegtakarmányként (szi-
lázs) történő termesztés és hasz-
nosítás további növekedése, mert 
ezzel a tejelő tehenészetek magas 
fehérjetartalmú (18-21%) és kiváló-
an emészthető (75-80%-ban) rostot   
tartalmazó tömegtakarmányt tud-
nak előállítani. A minőség (takar-
mányérték) szempontjából a leg-
nagyobb odafigyelést a betakarí-
tás jelenti. Az utóbbi években a rozs 
szilázsnak különösen nagy jelen-
tősége van hazai tejelő tehenésze-
tek takarmányozási stratégiájában, 
amit nagyszerűen ki lehet egészí-
teni tritikálé szilázzsal. A gyengébb 
termőhelyi adottságú területeken is 
kiváló minőséget és jó hozamot biz-
tosít a Ryefood rozsfajta, amely ki-
magasló minőséggel hálálja meg a 
szakszerű technológiai fegyelmet. 
A fonnyasztás során sokszor nehéz 
a döntés, hiszen a 18% körüli szára-

zanyag-tartalmú lekaszált rozs még 
szársértés és szőnyegrendre terítés 
esetén is nehezen adja le nedves-
ségtartalmát.

A Ryefood rozs szilázs a hazai ha-
gyományos tömegtakarmányok ki-
váló kiegészítője az alábbiak miatt:

- optimális időben betakarítva ki-
magasló a táplálóanyag-tartalma, 
amely kiváló emészthetőséggel 
párosul,

- gyenge termőhelyen, szélsőséges 
időjárási viszonyok között is meg-
felelő hozamot biztosít,

- a legkorábban betakarítható er-
jesztett tömegtakarmány, így pó-
tolhatja a hiányzó tömegtakarmá-
nyokat,

- termelési költsége (a tritikáléhoz 
hasonlóan) kedvezőbb a hasonló 
időpontban betakarítható zöldta-
karmányoknál,

- kis víz – és tápanyagigénye miatt 
kíméli a talaj tápanyag- és víztar-

talmát, a téli csapadék 80-90%-
át meghagyja a tavaszi vetésű 
utónövénynek.

- az április közepe táján történő ka-
szálását követően a terület még 
hasznosítható szemes-, vagy siló-
kukoricával és más tavaszi vetésű 
növényekkel.

A sikerhez 3 fő tényező kell: 

1/. A legjobb biológiai alapok - a 
Ryefood fajta hozam és takarmány-
érték eredményei 7 évi kísérleti és 
9 évi üzemi eredményekkel alátá-
masztottak - és fémzárolt vetőmag 
használata. 

2/. A termesztés technológia betar-
tása.

3/. Kiváló minőségű rozs szilázs el-
éréséhez nélkülözhetetlen az erje-
dést segítő adalék (Silage P) hasz-
nálata. Nagyon fontos a 24-48 óra 
fonnyasztás utáni 30% száraza-
nyag-tartalom elérése.  Ilyen körül-

Rozs szilázs - a logikus döntés, a tritikálé szilázs - 
a további nagy lehetőség!
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1. kép Ryefood rozsfajta
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mények között egyedüli biztonsá-
gos megoldás a rendkívül gyors er-
jedést biztosító adalék alkalmazása 
jelent. 

A Ryefood rozs szilázs minőségét 
és mennyiségét alapvetően meg-
határozó agrotechnikai tényezők 
az alábbiakban foglalhatók össze:

•	Optimális időben történő vetés. 
Magyarországon szeptember 
közepe és vége között, 180-200 
kg/ha vetőmag mennyiséggel, 
3-5 cm mélyre történő vetés az 
optimális.

•	Az őszi és tavaszi N műtrágya 
kijuttatása a kívánatos nyersfe-
hérje-tartalom és a megfelelő 
hozam elérése érdekében egy-
aránt fontos.  A talaj N-ellátott-
ságától függően 100-120 kg/ha 
N-hatóanyag kijuttatása szük-
séges. Az őszi adagot - az újabb 
eredmények alapján a N 70%-át 
- a vetés előtti magágy készítés-
kor célszerű kijuttatni, a másik 
részét (30%) legkésőbb a várha-
tó kaszálást megelőző 1 hónap-
pal.

•	A kaszálás időpontjának pre-
cíz maghatározása: Alapvető 
feltétel, hogy még hasban le-
gyen a kalász. Célunk kimagas-
ló emészthetőség elérése, vala-
mint a magas táplálóanyag-tar-
talom biztosítása. Ha 20% körü-
li nyersfehérje tartalmat szeret-
nénk elérni, akkor célszerű meg-
vizsgálni a kalászkezdemény 
hosszát, amelynek optimu-
ma 6-10 cm. Ekkor biztonság-
gal elérhetjük a kívánt magas 
nyersfehérje - és energia tartal-
mat, a kiváló rostösszetételt és 
emészthetőséget. Ilyenkor a 
zöld növény magassága 80-100 
cm, szárazanyag-tartalma 18% 
körüli és a kalászkezdemény 50-
60 cm-es magasságnál tapint-
ható ki. Ha várunk a kaszálással 
néhány napot, akkor csökken-
nek a takarmányérték - bár ek-
kor még mindig hasban van a 
kalász, de már 15-20 cm hosszú-
ságú. A fontos nyersfehérje tar-
talom ebben a későbbi fenofá-
zisban már „csak” 14-16%. Ez a 

„kis” eltérés egy telep életében 
100 tehenenként évi 1 millió Ft-
ot jelent (a fehérjeszükséglet 
pl. szójával való pótlása miatt), 
amely az alacsony tejárak mel-
lett különösen érzékenyen hat.

•	Fonnyasztás és szecskázás. A 
kaszálás utáni fonnyasztással, 
rendkezeléssel az lenne a cél, 
hogy 30% körüli szárazanyag-
tartalmat érjünk el, és a táplá-
lóanyag-veszteség csökken-
tése érdekében lehetőleg 48 
órán belül szecskázzuk a nö-
vényt. Veszélyt jelent, ha a túl-
ságosan magas víztartalmú (25-
30% alatti szárazanyag-tartalom 
alatt) növények ecetesen erjed-
nek és rothadásnak indulnak - 
különösen, ha magas a fehérje-
tartalmuk. Tapasztalatok szerint 
akkor nagyon veszélyes a maga-
sabb nedvességtartalom, ha ezt 
külső harmat, vagy eső okozza. 
Ezért fontos, hogy minden mű-
veletet csak a növény külső ned-
vességének teljes száradását 
követően végezzünk el a követ-
kező szempontok szerint:

- a kaszálást ne kezdjük a harmat 
felszáradása előtt, hiszen a lá-
bon álló növény sokkal hama-
rabb megszárad.

-  a rend szétterítése a kaszálást 
követő fél-egy óra múlva tör-
ténjen, amikor már száraz tarló-
ra teríthetünk.

- a betakarítás (szecskázás) előt-
ti rendkezelés is a külső harmat, 
nedvesség felszáradását köve-

tően történjen, és ezután egy-
két óra múlva következzen a 
szecskázás. A külső nedvesség-
től (harmat, esővíz) való men-
tességet (megszáradást) elérve, 
jó-minőségű erjedést gyorsító 
adalék (Silage P) használatával 
problémamentes erjedést érhe-
tünk el, még magasabb vegetá-
ciós (növényi) víztartalom ese-
tében is.
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2. kép Ryefood rozs betakarítása 
szilázsnak

3. kép Dimenzio fajta – 2019-ben Állami Elismerést kapott
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•	A káros hamutartalom csök-
kentése: Egy takarmányban az 
emelkedett nyershamu tarta-
lom legfőbb oka a földszeny-
nyeződés. A magas földszeny-
nyezéssel együtt jár a megnöve-
kedett klosztridia-szennyezés is, 
mely kritikussá teszi az erjedést 
- magas vajsavtartalmat ered-
ményezve, a nyersfehérje tarta-
lom csökkenése mellett. Mind a 
klosztridia, mind a vajsav káro-
sítja a tehenek emésztőrendsze-
rét és a sajtgyártást is gátolja. 
Ma hazánkban átlagosan 100 g/
kg szárazanyag a rozs szilázsok 
nyershamu-tartalma. A rendke-
zelő helyes beállításával - méré-
sek szerint - 50g/kg szárazanyag 
alá csökkenthető a nyershamu 
tartalom. 

Az utóbbi 8 évben - 1 kivételé-
vel – az ÁT Kft. által meghirdetett 
„Országos tömegtakarmány mi-
nőségi verseny” takarmányérték 
vizsgálatában szereplő rozs szi-
lázs mintákból a Ryefood fajta lett 
az ország legjobbja!

Takarmányozási szempontból 
különös jelentősége van a rozs szi-
lázs kedvező NDF (semleges közeg-
ben oldható rostfrakció) tartalmá-
nak és kiváló emészthetőségének. 
Az elmúlt években szerencsére az 

volt tapasztalható, hogy ha a part-
ner gazdaság szakembere a fent le-
írtakat alkalmazva termesztette a 
zöldrozst és készítette el a szilázst, 

akkor a zöld-hozam 20-25 t/ha kö-
rül alakult – amely egy jó kompro-
misszum az optimális termés meny-

4. kép Hungaro fajta
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nyiség és a maximális minőség (ta-
karmányérték) elérése érdekében. 
Megállapítható, hogy a kiváló minő-
ségű és emellett optimális (nagy) ho-
zamú rozs szilázs előállításának alap-
vető feltételei: jó fajtaválasztás (Rye-
food), korai vetés, őszi és kora tavaszi 
N-trágyázás, valamint a korai (kalá-
szolás előtti) precíz betakarítás (ka-
szálás és szecskázás) és a jó-minő-
ségű erjedést gyorsító adalék (Silage 
P) használata.

Hungaro és Dimenzio tritikále szi-
lázs – az új nagy lehetőség

A Kaposvári Egyetem Dr. Hoffmann 
Richárd és Dr. Orosz Szilvia (ÁT Kft. 
Gödöllő) irányításával 2015. őszén 
beállításra került egy kísérletet, ahol 
a tritikálét, mint lehetséges szilázs 
növényt vizsgáltuk. Ezt követően 
minden évben - kisparcellás és üze-
mi kísérletekben - Dr. Futó Zoltán és 
Ifj. Kruppa József irányításával, Dr. 
Orosz Szilvia takarmányérték vizs-
gálata mellett - Szarvason is tovább 
vizsgáltuk a 2 fajta eredményeit – 
Ryefood rozzsal és további magyar 
fajtákkal összehasonlítva. 

Az eredmények alapján - amelyek 
már kiegészültek üzemi tapaszta-
latokkal is - bizonyítást nyert, hogy 
a hazai fajták közül a Hungaro és a 
Dimenzio nem marad el a rozstól 
hozamban és takarmányértékben 
sem - 10-14 nappal később ugyan-
azt a szilázshozamot és takarmá-
nyértéket produkálják. Termesztés-
technológia vonatkozásában - a ve-
tés és betakarítás időpontjának ki-
vételével - ugyanazt az agrotechni-
kát és vetőmagmennyiséget igény-
lik. A gyenge termékenységű, 0,8 % 
humusztartalom alatti homokterü-

5. kép Tritikálé kisparcellás szilázs 
kísérlet Kaposváron (2016)

6. kép Tritikálé kisparcellás szilázs 
kísérlet Szarvason (2017)

7. kép A Dimenzio tritikálé fajta 
szemtermése
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letek kivételével mindenütt ered-
ményesen termeszthetők. A rozs-
hoz képest kevésbé kritikus a ka-
szálás időpontjának megcsúszása a 
lassúbb fejlődési (kalászolási) ütem 
miatt, tehát hosszabb idő áll rendel-
kezésre az optimális betakarításra, 
mint a rozsnál. A tritikálé nagy ho-
zammal és kiváló minőséggel a rozs 
és lucerna között április végén beta-
karítható és utána a másodvetés (si-
lókukorica, silócirok stb.) is időben 
elvégezhető. A rozs vetését köve-
tően azonnal vethető és betakarítá-
sa is a rozs kaszálása után folytatha-
tó a tritikáléval, ezzel ugyanazzal a 
gépkapacitással kétszer akkora ga-
bona tömegtakarmány (szilázs) elő-
állítás végezhető el - további előny, 
hogy az időjárásból eredő kockázat 
is csökkenthető.

A magyar nemesítésű Hungaro és 
Dimenzio tritikálé fajták április vé-
gén (20-30 között), - amikor a kalász 
még hasban van - kaszálva 20-25 

t/ha szilázshozam (30% sza.) mel-
lett 200-250 g/kg sza. zöld növény 
nyersfehérje-tartalomra, 200-230 g/
kg sza. zöld növény nyersrost - tar-
talomra, és 6-7 MJ/kg sza. zöld nö-
vény energiatartalomra képes.

A kísérleti és üzemi eredmények 
alapján a Hungaro és Dimenzio tri-
tikále fajtákkal biztonságosan - a 
rozshoz hasonló előnyökkel - to-
vább növelhető a tömegtakarmány 
(kiváló minőségű szilázs) előállító 
terület a nagy termelésű tehenek 
részére, mivel betakarításuk ’ké-
nyelmesen’ beilleszthető a rozs és 
lucerna közé. A tritikáléból előállí-
tott szilázs további új és nagy lehe-
tőséget jelent a tejelő tehenésze-
tek takarmány költségének és ezzel 
a tej önköltségének csökkentésére, 
a tejhozam és a jövedelem növelé-
sére. Emellett későbbi fejlődési álla-
potban kaszálva - amikor a kalász-
ban a szem kifejlődött, de a növény 
még zöld - kiváló tömegtakarmá-

nya (40-60 t/ha szilázshozam!) a nö-
vendék - és húsmarháknak is.

Mindkét tritikálé fajta kiváló szemes 
abraktakarmánynak is, sőt magas 
fehérje – és síkértartalmuk, jó liszt-
minőségük (B1, B2) lehetővé teszi 
az étkezési felhasználást is.

Dr. Kruppa József 
c. egyetemi tanár, nemesítő, 

ügyvezető 
 Kruppa-Mag Kft.

Iván Ferenc 
agrármérnök

takarmányozási szakmérnök 
– szaktanácsdó

VETŐMAG

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

VEZÉRFAJTÁK A SZILÁZS ELŐÁLLÍTÁSBAN
ROZS - Ryefood fajta;  TRITIKÁLÉ - Hungaro fajta

Magas zöld- és fehérjehozam, kiváló rost emészthetőség!
+ ÚJDONSÁG! Dimenzió - új TRITIKÁLÉ fajta

Olimpia fajhibrid - LUCERNA fajta
Szenázs, szilázs és szénakészítés céljára kiválóan alkalmas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gazdasági értéke:

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

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

Termesztési információ:

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

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

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

Fajtatulajdonos, 
fajtaképviselő: 

Kruppa-Mag Kft. 
4600 Kisvárda, Váralja út 22

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

Web: www.kruppamag.hu

1. melléklet: Olimpia lucernafajta leírása

1. kép. Olimpia - a tarkavirágú típusú (fajhibrid) lucernafajta
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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 
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Természetes ásványi anyagok  
a növénytermesztés  

szolgálatában

ICL Innovative Ag. Solutions
www.polysulphate.com/hu

Egy új, természetes eredetű ásványi trágya, amely

✓   rugalmasan beilleszthető a már meglévő tápanyag-utánpótlási tervbe
✓  egyszerre tartalmaz kalciumot és magnéziumot
✓  akár hatvan napon keresztül elérhető kén utánpótlást és
✓  kiegyensúlyozott táplálást
✓  és ezáltal magasabb hozamot és jobb minőséget biztosít!

A Polysulphate™ egy biotermesztésben is engedélyezett, granulált, organikus eredetű, 
ásványi trágya. Az Északi-tenger megkövesedett rétegéből kibányászott ásvány, ami 
összetett, komplex tápanyagként alkalmazható, Négy makroelem és jelentős természetes 
eredetű mikroelem tartalmával lassan kioldódó, hosszan tartó gazdag tápanyagforrást 
biztosít a növények számára. Káliumot, magnéziumot, kalciumot és ként is tartalmaz.

S
48% SO3

K
14% K2O

Mg
6% MgO

Ca
17% CaO


