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 A Magyarok Kenyere Adományozói 
Programunkat az idei évben az egy-
re fokozódó korona vírus járvány el-
lenére is jól sikerült megvalósítani.

A hagyományainkhoz híven, az új ke-
nyér ünnepén, 2021. augusztus 20-
án rendeztük meg Nyíregyházán, a 
Sóstói Múzeumfaluban a Kenyér-
szentelő Ünnepséget. Ott a látoga-
tók végig járhatták a kenyér útját a 
búza betakarításától a sütésig, majd 
a sátrunkhoz érve - jelképesen - egy 
kis cipót kaptak ajándékba.

A témakörben tartott másik nagy 
rendezvényünk, az adományozói 
Lisztátadó Ünnepség volt, amelyet 
2021. október 21.-én Apagyon, az 
Aranykalász Rendezvényházban tar-
tottunk.

Az őszi betakarítások idején nem volt 
könnyű az adományozókat meginvi-
tálni az eseményre, de végül a részt-
vevők megtöltötték a helyszínt. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel Jakab István, a MAGOSZ elnöke, 
a Magyar Országgyűlés alelnöke, or-
szággyűlési képviselő, valamint Ba-
racsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Be-

reg Megyei Közgyűlés alelnöke is. 
Mindketten megköszönték a jelenlé-
vők nagylelkű adományait és szóltak 
program fontosságáról is.

 Az átadó ünnepségen Jakab István 
Elnök Úr megköszönte a jelenlévők-
nek az önzetlen felajánlásokat, és 
felhívta a figyelmet, hogy mekkora 
segítség ez a rászoruló családok ré-
szére határon innen és túl. A cél az, 
hogy még több ember asztalára jus-
son kenyér a felajánlott adományok-
ból. A Magyarok Kenyere Program a 

hazai gazdatársadalom önzetlen se-
gítő szándékú összefogása.

Az agrárkamara megyei elnöke, Rácz 
Imre felsorolta a gyűjtéssel kapcso-
latos megyei adatokat, és megkö-
szönte a segítő szándékot a felaján-
lók részéről, valamint a programban 
résztvevők munkáját. Az adományo-
zó gazdák közt volt olyan, aki magán-
személyként - pl. Szilágyi Zoltán Ist-
ván gacsályi gazdálkodó - rendkívül 
nagylelkű adományt adott részünk-
re, 5.000 kg búza felajánlást tett. 
Idén is nagy mennyiségű búzát gyűj-
töttünk, 101 adományozótól ösz-

szesen 28.660 kg búza gyűlt össze, 
amelyből őrölve 20.062 kg liszt lett.  
Ezt osztottuk szét olyan formában, 
hogy Budapest központ 5.000 kg-ot 
a határainkon túlra, a fennmaradt 
15.062 kg-ot pedig mi osztottuk szét 
megyei szinten 19 szervezet részére. 
Minden évben vannak olyan új szer-
vezetek, akik hallanak a programról 
és szeretnének kapni az adományok-
ból. Az idén is voltak ilyen új alapít-
ványok, a többi pedig a korábbi évek-
hez hasonlóan került szétosztásra. 

A felajánlott búzából és abból őrölt 
lisztből az alábbi szervezetek kap-
tak:

- Tímári Görögkatolikus Egyház
- Nyíregyházi Egyházmegye Egy-
házmegyei Karitász
- Nyírségi Református Egyházme-
gye
- Kárpátaljai Református Egyházke-
rület Elnöksége
- Baktalórántházi Református Egy-
ház
- Jármi Református Egyház
- Nagyvarsányi Református Egyház-
község
- Kelet-Magyarországi Református 
Nevelőszülői Hálózat
- Nyíregyházi Család- és Gyermek-
jóléti Központ,
- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapel-
látási Intézmény,
- Magyar Vöröskereszt SZSZBM 
Szervezete,
- Geszteréd Község Önkormányza-
ta,
- Beregsurány Község Önkormány-
zata,
- Márokpapai Község Önkormány-
zata,
- Tarpa Nagyközség Önkormányza-
ta,
- Csengersima Község Önkormány-
zata,
- Csenger Város Önkormányzata,
- Te is Segíthetsz Támogató Alapít-
vány,
- Szent István Rend Első Alapítvány. 
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Magyarok Kenyere 2021. 
Adományozó Program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
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bort maga a termelő, Heit Lóránd 
mutatta be. Az idei köszönő ajándék-
ként ezt, a magyar termelő által elő-
állított, a határon túli magyar lakta 
részeken, a Partiumban található Ér-
melléken megtermő, már majdnem 
kihalt szőlőből készített, Bakator 
nevű bort választottuk. Ez a szándé-
kunk nem volt véletlen, hiszen össz-
hangban van a Magyarok Kenyere 
Programnak a magyarsággal, a nem-
zeti összetartozással kapcsolatos 
szimbólumrendszerével. A termelő 
egyben népi előadóművész is, így a 
vendégek köszöntésére egy kis meg-
lepetéssel készült. A résztvevők szó-
rakoztatására zenélt a hegedűjével, 
így muzsikaszó mellett, finom, ma-
gyaros ebéddel zárult az esemény. 

Reméljük, jövőre is ilyen jó ered-
ményt tudunk majd elérni a Magya-
rok Kenyere Programban!
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A rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével Baracsi Endre, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés alel-
nöke is. Köszöntötte az egybegyűlte-
ket, és beszédében kiemelte, milyen 
fontos az adományozás, a segítség 
nyújtás a mai világban.

A felajánló adományozók részére 
idén is próbáltunk kedveskedni vala-
mi maradandó emlékkel, így az em-
léklap mellé egy jó minőségű, finom, 
fehér, száraz bort kaptak tőlünk, szé-
pen feldíszítve, a programunkra em-
lékeztetve.

A programunk jó működését to-
vábbra is a gyűjtőpontok segítik, 
akik az idén is nagy segítségünkre 
voltak:
- Ifj. Rácz Imre, Balkány 
- D. Pethe István, Beregsurány
- Bátortrade Kft., Nyírbátor
- Apagyi Sütőüzem Kft., Apagy
- Vásárosnaményi Gazdakör, Ilk
- Vetőmag és Szárító Kft., Tímár

Az összegyűjtött búzából lisztet 
őrölt: 
- Nyírség Hasso Kft., Baktalóránthá-
zi Malom

Az adományozói ünnepségünkön a 
felajánlók részére ajándékba adott (folyt. a köv. oldalon)
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Agro-Kell Kft., Mérk • Augusztinyi András, Nyíregyháza • 
Bátortrade Kft., Nyírbátor • Berecz András, Gávavencsellő • 

Beregsurány Község Önkormányzata, Beregsurány •
Bodnár Miklós, Timár • Bori Vilmos, Ilk • Cserepes Ferenc, Fehérgyarmat •

Cserepes Richárd, Fehérgyarmat • Cserepes Róbert, Fehérgyarmat •
Csongrádi Zsolt, Gávavencsellő • D. Pethe István, Beregsurány • 
Deák Tamás, Csenger • Dr.  Tivadar Pál Árpád, Beregsurány • 

Dr. Homoródi Antalné, Nyíregyháza • Dr. Karakó László, Gávavencsellő • 
Fedics László, Fehérgyarmat • Fejes Attila, Vásárosnamény • 

Filep Sándor, Tunyogmatolcs • Filetóth Ákos, Rakamaz • 
Forján Zsolt, Csenger • Gaál Attila, Csenger • Gaál Bálint, Csengersima • 

Gaál Gergő, Vásárosnamény • Gaál Pál, Csenger • Gacsályi László, Fehérgyarmat • 
Gáspár Béla, Szamoskér • Gáspár Zoltán Béla, Mátészalka • 

Geszteréd Község Önkormányzat, Geszteréd • Hibály István, Márokpapi • 
Hornyák György, Mátészalka • Horváth János, Szabolcs • 

Hőgye Imréné, Tunyogmatolcs • ifj. Homoródi Antal, Nyíregyháza • 
ifj. Jaksi János, Geszteréd • ifj. Láng Zoltán, Tiszanagyfalu • ifj. Tóth János, Nagykálló • 

Illyés Imre, Tunyogmatolcs • Illyés József, Tunyogmatolcs • Jáger Gábor, Jármi • 
Jaksi János, Geszteréd • Jánowszky Szabolcs, Nyíregyháza • 

Jánowszky Zoltán, Nyíregyháza • Jármi Gazdakör Civilszervezet, Jármi • 
Juhász Imre, Csengersima • Juhos Attila, Csenger •

Károly Dániel, Cégénydányád • Károly László, Cégénydányád • Keller István, Mérk •
Kerekes László, Fehérgyarmat • Kislőrincz József, Csengersima • Kiss Gábor, Szakoly •

Kósa Csaba és Barátai, Szabolcsbáka • Krakkó Bálint, Nagyhódos • 
Lakatos Dénes, Szabolcs • Lipécz István, Gávavencsellő • 

Márokpapi Község Önkormányzata, Márokpapi •
Mészáros Zoltán, Nyírtelek • Molnár János, Újfehértó • Nagy Béla Lajos, Csenger •

Nagy László, Nyíregyháza • Nagykapos Szövetkezet, Nagykapos (Szlovákia) Felvidék •
Nizsalóczki Zoltán, Nyírtelek • Orosz  Ákos, Balkány • Orosz György, Balkány •

Pásztor András, Timár • Pásztor Tibor, Gávavencsellő • Péter József, Tokaj 
Plánk Bt. - Plánk János, Vállaj • Porkoláb Pál, Fehérgyarmat • 

Porkoláb Péter, Fehérgyarmat • Rácz Imre, Balkány • Rácz Imre István, Balkány • 
Rácz Imréné, Balkány • Ráczné Kneisz Krisztina, Balkány • 

Rajtik - Csapó Enikő, Balkány • Rajtik Mihály, Balkány • 
Riczuné Tóth Gizella, Timár • Ruzsinszki Andrásné, Nyíregyháza • 

Simon Csaba, Vásárosnamény • Szabó József, Geszteréd • Széles Ernő, Tunyogmatolcs • 
Szilágyi Zoltán István, Gacsály • Szolomájer István, Vállaj • 

Szpodnyi József, Márokpapai • Tarnamajor Kft., Terem • 
Tarpa Nagyközség Önkormányzata, Tarpa • Timád Kft., Timár • 

Tisza Zoltán, Tunyogmatolcs • Toldi Sándor, Gulács • 
Topolánszki Judit, Nagyvarsány • Tóth Brigitta, Nagykálló •

Tóth János, Nagykálló • Udvari Ferenc, Jármi • 
Vágvölgyi Pásztor Mónika, Nyíregyháza • Varga János, Vásárosnamény • 

Varga Lajos Gábor, Jármi •  Varga Zoltán Tibor, Fehérgyarmat • 
Vásárosnamény és Térsége  Gazdakör, Ilk • 

Vasi Ferenc, Szabolcs • Vetőmag és Szárító Kft., Timár

A Magyarok Kenyere Program Adományozói  2021.
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Napjainkban a zöld forradalom rene-
szánszát éli, egyre szélesebb körben 
jelenik meg az igény a lakosság részé-
ről a fenntartható módon előállított 
termékekre, élelmiszerekre. Az öko-
lógiai gazdálkodás egy olyan gazdál-
kodási forma, mely lehetőséget kínál 
egészségesebb élelmiszerek előállítá-
sára, valamint szem előtt tartja kör-
nyezetünk hosszútávú használható-
ságának fenntartását. Most ráadásul 
soha nem látott támogatási összeg-
gel járul hozzá a magyar kormány és 
az Európai Unió az ökológiai gazdál-
kodás indításához, fenntartásához.

A környezetünk megóvása 
kiemelt cél

A XX. századi vegyipari fejlődés ered-
ményeként megjelent az iparszerű 
mezőgazdasági forma, melynek egyet-
len célja, a termésmennyiségek növe-
lése és a profit maximalizálása. Mára 
nyilvánvalóvá vált, hogy hosszútávon 
ez a gazdálkodási forma nem fenn-
tartható, a környezetünk lepusztulá-
sát okozza: a biodiverzitás lecsökken, 
a talajélet elhal, mindeközben eszmé-
letlen erőforrásokat fordít arra, hogy 
a mesterséges rendszert fenntartsa. 
Az ökológiai gazdálkodás ezzel szem-
ben jelent meg és kezdett terjedni. El-
sődleges célja, hogy a természetes fo-
lyamatokra alapozott, a környezettel 
leginkább összhangban működő gaz-
dasági egységben, kiváló minőségű 
termékeket állítson elő, a természetes 
értékek megóvása mellett. 

Az ökológiai gazdálkodás egy jogsza-
bályok által behatárolt gazdálkodá-
si forma. A kötelezettségek betartása 
ugyan plusz erőfeszítést igényel, azon-
ban ad egyfajta biztonságot a terme-
lőknek, hiszen egyértelműen megha-
tározott, hogy mit nevezhetünk öko-
lógiai gazdaságból származó termék-
nek, illetve garantálja az ökológiai mó-
don előállított termények minőségét. 
A termelési folyamat során például 
szigorúan csak a meghatározott nö-
vényvédelmi készítményeket/adalé-
kanyagokat lehet használni.  Azonban 

a „bio” nem csupán vegyszer mentes-
séget jelent, annál jóval többet. Ez egy 
szemléletmód, mely figyelembe veszi 
a természetes folyamatok megóvását, 
a talajélet és a biológiai sokféleség vé-
delmét. 

Gazdaságilag is megéri

A zöld szemléletmód mellett az egész-
séges táplálkozás is fontos téma nap-
jainkban. Ennek eredményeként a 
másik trend, amire alapozni lehet az 
ökológiai gazdálkodás eredményessé-
gét az ökológiai termékek iránti keres-
let folyamatos növekedése. Igaz, hogy 

manapság még elsősorban a külföldi 
piacok veszik fel a hazai ökotermékek 
90%-át, de a növekvő kereslet hazánk-
ban is érzékelhető. Emellett az bioter-
mékek magasabb áron értékesíthető-
ek, mint a konvencionális gazdaságok-
ból származók. Ezen kívül az ökológiai 
gazdálkodást folytatók számos egyéb 
pályázatban is plusz pontokhoz jut-
hatnak tevékenységük révén. 

Most kedvezőek a feltételek 
az átállás indítására

Az ökológiai gazdálkodás nem csak le-
hetőségeket, de nehézségeket is rejt 
magában. A korlátozott védekezési 
lehetőségek miatt jóval nagyobb tu-
dást, odafigyelést igényel, mint a ha-
gyományos gazdálkodás esetében. 
Ennek két oka van: az első, hogy idő 
kell a gazdaságnak, hogy a természe-
tes egyensúly be tudjon állni. A ter-
meléssel összefüggő problémák álta-
lában ebben az időszakban jelentkez-
nek. A másik ok, hogy a 2-3 éves átál-
lási idő után lehet a terméket öko jelö-

léssel értékesíteni. A magyar kormány 
és az Európai Unió azonban jelentős 
támogatással kompenzálja a gazdál-
kodókat, akik úgy döntenek, hogy gaz-
daságukat ökológiaivá alakítják át. Ez 
megmutatkozik abban, hogy az átállás 
első éveiben még intenzívebb támo-
gatással segítik az ökogazdálkodókat. 

A most induló VP4 11.1.1-11.2.1-21 
kódszámú „Ökológiai gazdálkodás-
ra történő áttérés, ökológiai gazdál-
kodás fenntartása” című pályázat 40 
milliárd forintos keretösszeget bizto-
sít az ökológiai gazdálkodók számá-
ra. A pályázat november 25.-én zá-
rult, azonban a sikeres pályázat fel-
tétele szerződéskötés egy akkreditált 
hazai ellenőrző tanúsító szervezettel. 
Amennyiben már folytat ökológiai 
gazdálkodást, úgy a pályázatban részt-
vevő új területeket is be kell jelenteni. 
Erre 2021.12.31.-ig van lehetőség. Az 
Európai Unió, valamint a magyar kor-
mány is az ökológiai támogatás mel-
lett áll, a VP4-es pályázat után is bizto-
sítva lesz az ágazat támogatása. 

A termékek ökológiai jelölhetőségé-
nek feltétele az évenkénti kötelező el-
lenőrzés, mely a jogszabályokban fog-
laltak betartását vizsgálja. A Biokont-
roll Hungária Nonprofit Kft. olyan el-
lenőrző tanúsító szervezet, mely kizá-
rólagosan magyar - ráadásul az öko-
lógiai gazdálkodók közvetett - tulaj-
donában áll, a mezőgazdaság minden 
szakterületét lefedő szakember gárdá-
val immáron 25 éve végzi Magyar-
országon az ökológiai gazdálkodók 
tanúsítását. Partnerei számára lehe-
tőséget biztosít minden ökológiai gaz-
dálkodással, illetve pályázattal össze-
függő kérdés tisztázásra. 

Bővebb információt ezzel kapcso-
latban a Biokontroll honlapján talál: 
www.biokontroll.hu

Bársony Kristóf
ellenőr

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Ökológiai gazdálkodás – a környezeti 
és gazdasági fenntarthatóság útja
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Nagy izgalom előzte meg hosszú 
várakozás után az első két szakmai 
összejövetelt a Limousin és Blonde 
d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületé-
nek életében. A 2021. évben meg-
rendezett Farmer-Expó, mely idén 
– hosszú idő után – az első kiállítás 
volt, forgatókönyv szempontjából 
megegyezett a 2018 és 2019 évek-
ben szervezett „menetrenddel”, leg-
alábbis a szakmai programokat ille-
tően. Az ezt követő hódmezővásár-
helyi Alföldi Állattenyésztési Napo-
kon pedig ismét fogadhattuk nem-
zetközi bíróinkat és vendégeinket. 
Idén is a tenyészállat bírálatok „vit-
ték el a prímet”, melyre sok néző 
összegyűlt. Ebben az évben először 
közvetítette élőben az egyesület a 
szakmai programokat mindkét ese-
ményen. Ez a szövetség hivatalos 
közösségi médiacsatornáján mind-
máig visszanézhető. 

ÚJRA „RANCH TÍPUSÚ” 
SHOW-BÍRÁLAT A FARMER-EXPÓN

Nagy örömmel üdvözölték a te-
nyésztők az idén megrendezett Far-
mer-Expó kiállítást. Mindenki na-
gyon várta a hosszú ideig tartó „Co-
vid-presszió” utáni szabad találko-
zást, az állandósult on-line felüle-
ten bonyolódó értekezések helyett 
az eredeti helyszínen megrendezett, 
hús-vér állatokkal bemutatott szak-

mai programot. Sajnos azért a rész-
vételen is érződött a „posztkovid ki-
állításkedv szindróma”, hiszen ke-
vesebb kiállító és kevesebb látoga-
tó volt jelen a megszokottnál. Az al-
földi régió tenyésztői többé-kevés-
bé tiszteletüket tették a rendezvé-
nyen. Nagy sikernek könyvelhető el 
a tenyészállat show-bírálat, mely az 
első napon éppen kedvezőnek nem 
mondható időjárás ellenére is sok 
nézőt csábított a tribünre. Összesen 
20 állat bírálatát bonyolították az 
egyesület technikusai és ügyvezető-
je. A versenyen 5 tenyészet képvisel-
tette magát, mely sokkal kevesebb, 
mint a megszokott jelenlét. A tenyé-
szállatokat egyenként terelték ki a 
bokszokból a bemutató négyszögbe, 
ahol eredeti mozgásában lehetett 
megtekinteni a fiatal üszőket, vem-
hes üszőket, borjas teheneket, mi-
nősített tenyészbika növendékeket, 
valamint a felnőtt tenyészbikát. Ez 
az úgynevezett „ranch típusú show-

bírálat” lehetőséget ad arra, hogy a 
résztvevő tenyészetek ténylegesen 
az általuk legszebbnek vélt tenyé-
szállatokat állíthassák ki még akkor 
is, ha azok vezethetősége nem kivi-
telezhető. Fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy az idei Farmer-Expón 
bemutatott húshasznú tenyészálla-

tok legeredményesebb tenyésztője a 
Marócsa-Agro Kft. volt, aki egy első, 
illetve két harmadik helyezést is ma-
gáénak mondhat, emellett a kiállítá-
si húsmarha nagydíjat is megnyerte 
csodálatos vemhes üszőjével. Mivel 
dr. Bittner Diána, a tenyésztő első 
kiállításán vett részt, így elmondása 
alapján „páratlan örömmel” szem-
besülhetett, amikor a bemutató vé-
gén az eredményhirdetéskor az ő 
neve hangzott el a legtöbbször. Mi, 
a szervezők őszintén reméljük, hogy 

az ilyen meghatározó, pozitív élmé-
nyek egyre inkább arra sarkallják a 
tenyésztőket, hogy felkészítsenek 
és bemutassanak nívós tenyészálla-
tokat ezeken a rendezvényeken, hi-
szen tenyészetük sikeressége és az 
egész fajta sikeressége az ilyen po-
zitív hangvételű bemutatókban rej-
lik. Díjat kapott továbbá a Kelet-ma-
gyarországi régió legrangosabb kiállí-
tásán az Agropoint Kft. (Debrecen), a 
Halasközi Agrár Kft. (Hortobágy), és 
az Embriobos Kft. (Martonvásár).

Hosszú idő után újra “seregszemlén...”!
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NEMZETKÖZI BÍRÓK BÍRÁLTAK 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

Az idei év második megméretteté-
se, az Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás társrendez-
vényeként megrendezett Alföldi Ál-
lattenyésztési és Mezőgazda Napok 
tenyészállat bírálati versenye volt 
Hódmezővásárhelyen, ahol 9 limou-
sin és 5 blonde d’Aquitaine tenyészet 
állatai versenyeztek különböző kate-
góriákban. Összesen mintegy 25 te-
nyészállat volt jelen, melyek közül 19 
indult a show-bírálati versenyeken. 

Az egyes kategóriák győztesei után 
fajtagyőzteseket hirdettek a szerve-
zők mind a limousin, mind a blonde 
d’Aquitaine fajtában. A limousin faj-
ta versenyében az Imár Bt. (Balato-
nalmádi) borjas tehene kapta a faj-
tagyőztes díját, nem sokkal mögöt-
te zárt – szinte éppen csak pár pont-
tal – a Rácz Limousin Kft. (Geszt), 
de díjat kapott Mozsgai József (Sely-
lye), a JMK Kft. (Hajdúszoboszló), a 
Halasközi Agrár Kft. (Hortobágy), a 
Gyöngysziget Kft. (Nagybaracska), 
Cziráki Gábor (Zalaszentmihály) és 
Tóth Csilla (Csákvár) magántenyész-
tő is. A blonde d’Aquitaine tenyészál-
latok versenyén ismét a Néma Kft. 
(Akasztó) tűzhette fel a fajtagyőztes-
nek járó szalagot, de helyezést ért el 
a Határőr Zrt. (Babócsa), az Embrio-
bos Kft. (Martonvásár), a Gábor-ma-

jor Kft. (Martonvásár), és Jakab Judit 
(Bakóca) magántenyésztő. Míg a li-
mousin fajta bírálatát Pierre François 
Arrouy és Gilles Leuqueux végezte, 
addig a blonde d’Aquitaine fajta ver-
senyében Patrick Sazy és Jean Blanc 
francia szakemberek működtek köz-
re. A neves franca bírók idén a Co-
vid-19 vírus negyedik hullámának 
fenyegetése ellenére szerencsésen 
megérkeztek a rendezvényre, és a bí-
rálat hibátlan lebonyolításán túl szá-
mos tanáccsal látták el a tenyésztő-

ket. Egyesületünknek nagy örömére 
szolgált, hogy a magyar limousin és 
blonde d’Aquitaine tenyésztésszer-

vezést, valamint annak fejlesztése-
it nem csak hazai szinten nevezte 
irányadónak a négy bíró, hanem eu-
rópai szinten is az élvonalba sorol-
ták a tenyésztésbe fektetett munkát. 
Nem véletlenül fejlődik Magyaror-
szágon is szinte a legnagyobb mér-
tékben ez a két húsmarha fajta. 

A bírálatról és a versenyről élő köz-
vetítés is készült az egyesület hivata-
los facebook oldalán és a „hazát jár-
va munkaügyben” riportoldalon, va-
lamint a díjátadó és valamennyi faj-
tabemutató is megtekinthető a kö-
zösségi média ezen oldalain. Emel-
lett egy közel negyedórás riportfilm 
foglalja össze az eseményeket, mely 
közvetlenül az egyesület honlapján 
(www.limousin.hu) tekinthető meg. 

Hallhatjuk a tenyésztőket és a tech-
nikusokat is nyilatkozni, valamint Dr. 
Szücs Márton, ügyvezető igazgató 
programértékelése is megtekinthe-
tő. Az összefoglaló műsor zárásaként 
pedig Csomai Géza, az egyesület el-
nöke mond köszönetet mindazon te-
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nyésztőknek, akik fáradságot nem kí-
mélve elhozták állataikat a kiállítá-
sokra, ezzel népszerűsítve a limou-
sin és blonde d’Aquitaine fajtákat, 
valamint reprezentálva, hogy a „mi-
nőségi tenyésztés folyamata” milyen 
végeredménnyel képes zárulni, ha 
a szaktudás és a szerencse „együtt 
egyengeti a tenyésztők útjait…”. 

Mi más reklámozhatná ugyanis job-
ban egy-egy fajta, egy-egy tenyészet 
sikerét, és vihetné el hírét a nagyvi-
lágban, mint az a közösség – legyen 
szakmai, vagy akár csak érdeklődő 
– mely ezeken a kiállításokon részt 
vesz. Ez egy újabb lehetőség fajtá-
ink sikerének „publikálásában” a 
nagyvilág felé.

FÓKUSZBAN A MARHAHÚS 
A KAPOSVÁRI EGYETEMI NAPOK 

KIÁLLÍTÁSON

A 2021-es év harmadik kiállítása a 
Kaposvári Egyetemi Napok kerete-
in belül megrendezett régiós állat-
bemutató volt, ahol a tenyészállatok 
versenyére nem került sor, fajtabe-
mutatót és küllemi bírálati bemuta-
tót ellenben megtekinthettek az ér-
deklődők. Az október első hétvé-
géjén megrendezett eseményen 10 
tenyészállattal vonult fel 6 tenyész-
tő a limousin és a blonde d’Aquita-
ine fajta képviseletében.  Nagy öröm 
számunkra, hogy a kiállításon olyan 
tenyésztők is megjelentek, akik ed-
dig nem hoztak tenyészállatot, így a 
Döbröközi Mg. Zrt., és a Szilos-Farm 
Kft. képviseletében is mindkét faj-
ta új résztvevőit köszönthettük a be-
mutatón. Az ünnepélyes díjátadón 
különdíjat vehettek át a tenyésztők 
azon tenyésztői munka elismerése-
ként, amelyet a bemutatott tenyé-
szállataikkal reprezentáltak, illetve 
az egyesület is különdíjat ajánlott fel 
a felkészítői munka díjazására. A te-
nyésztőszervezetek egy közös nagy 
sátorban jelentek meg, ahol fókusz-
ban a marhahúsfogyasztás, a vörös 
húsokkal szemben állított tévhitek és 
a globális felmelegedés, a klímavál-
tozás állattenyésztési vonatkozásai 
szerepeltek. Az egyetemi napok kon-

cepciója ezúttal az élőállat progra-
mok mellett az edukációra fókuszált, 
ezért látványos interaktív előadás ke-
retein belül húskóstolóval egybeköt-
ve tudhatott meg a közönség jó pár 
érdekességet a kérődzők környezet-
re gyakorolt hatásáról, állattenyész-
tésünk – különösképpen a kérődzők 
– világban betöltött szerepéről, és 
fejlődéséről, eloszlatva az olyan tév-
hiteket, miszerint például a vörös hú-
sok fogyasztása egészségtelen. Az in-
teraktív bemutató rávilágított, hogy 
a vörös húsok – így a marhahús is 
– legelőre alapozott állattartást igé-
nyel, tehát egészséges módon, sza-
bad környezetben tartott állatok 
után termel fogyasztható terméket. 
Ez az összefüggés könnyen belátha-
tó, ha arra gondolunk, hogy az izom 
miozin sűrűsége, vérellátottsága és 
mioglobin tartalma annál több, mi-

nél többet mozog az állat életében, 
márpedig ezek a molekulák és a vér 
hemoglobin tartalma okozzák a hús 
vörösségének mértékét – világított 
rá Prof. Dr. Stefler József, a Kaposvá-
ri Egyetem Professor Emeritus-a. A 
klímaváltozással összefüggésben Mi-
halecz András, a Brit Húshasznú Szar-
vasmarhafajtákat Tenyésztők Szövet-
ségének ügyvezetője tartott érdekes 
előadást, végig vezetve az „emberré 
válás” útján a vad kérődzők által be-
töltött szerepet, azok létszámválto-
zását és a káros üvegházhatású gá-
zok kibocsátására gyakorolt hatását 
a történelem egyes szakaszait bemu-
tatva az őskortól napjainkig. Kiemel-
te mindazt az összefüggést, amit már 
többször is publikáltunk, hogy az ál-
lattenyésztés klímaváltozásra gyako-
rolt hatása elenyésző az energiaipar, 
a szállítmányozás és egyéb nehézipa-
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Sajnos a hazai marhahúsfogyasztás 
még mindig nagyon alacsony szin-
ten van, s bár felfelé kezd tendálni 
nagyon lassan, egyelőre azt látjuk, 
hogy a hazai népesség nagyon kis 
része ismeri a kiváló minőségű hús-
marhából készült termékek kitűnő 
ízét, porhanyósságát és élvezeti ér-
tékét. Mivel a magyar fogyasztó kife-
jezetten ár-érzékeny, így mi, a „mar-
hahús termékpályán” dolgozó szak-
emberek sem azt javasoljuk, hogy 
minden nap húsmarhából készült 
ételeket egyenek, de arra bíztatjuk a 
fogyasztókat, hogy néhány alkalom-
mal, amikor lehetőség van, húsmar-
hából készült termékeket készítse-
nek el és fogyasszanak, mert egy-egy 
jól elkészült étel varázslatossá és fe-
ledhetetlenné tud tenni néhány ét-
kezést, amelynek különös jelentősé-
ge van napjainkban, pláne ebben a 
rohanó, „minden dolgot minél előbb 
elvégezni akaró” világunkban. 

ri ágazatokhoz képest. Az előadások 
egyik „legizgalmasabb” része a hús-
fogyasztásra, a marhahúsok előké-
szítésére és elkészítésére vonatkozó 
rész volt, amit számos érdeklődő fi-
gyelemmel hallgatott. Itt került sor 
a kóstolóra is, ahol húsmarhából ké-
szült érlelt, sült marhahúst lehetett 
megkóstolni, majd utána véleményt 
mondani. Itt szeretném megjegyez-
ni, hogy negatív véleménnyel nem 
találkoztunk! Napjainkban az állat-
tenyésztés és főként a szarvasmarha 
tenyésztés van kikiáltva a klímaválto-
zásért felelős ágazatok egyikeként. 
Tekintettel arra, hogy a világ káros 
üvegházhatású gázkibocsátásának 
mindösszesen 10%-áért felelős az ál-
lattenyésztés, és annak 50%-áért az 
állattenyésztés (tehát összesen 5%), 
azon belül igaz, hogy a szarvasmar-
ha ágazat teszi ki a 90%-ot, de ez az 
összesen, felfelé kerekítve 5% olyan 
kevés, hogyha az emberek nem esz-
nek marhahúst, vagy egyátalán sem-
milyen húst, állati terméket, akkor is 
mindössze 5%-ban tudnák a klíma-
változást elősegítő gázok termelé-
sét csökkenteni. Ha tényleg akarunk 
tenni a klímaváltozás ellen, és meg 
akarjuk fogadni a sok helyen hangoz-
tatott tanácsot: miszerint minden 
egyes százalék számít, akkor először 
az energiafelhasználásunkat pró-
báljuk csökkenteni, vagy próbáljunk 
megújuló energiát használni. – De 
persze ezt sokkal nehezebb megten-
ni, minthogy az kiabáljuk: ne együnk 
húst! Pedig, ha egy napig nem hasz-
nálnánk elektromos áramot például 
telefonunk feltöltésére, többet ten-
nénk az üvegházhatású gázok kibo-
csátása ellen, mintha nem ennénk 
marhahúst. – de akkor hogyan tud-
nának néhányan a közösségi médiá-
ban húsfogyasztás ellenes kommen-
teket közzé tenni…?

IDÉN ELŐSZÖR ÜNNEPELTÜK 
ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT 
AZ ÁLLATTENYÉSZTŐK NAPJÁT

Bár nem a klasszikus állattenyészté-
si rendezvényeket megjelenítő, de 
annál fontosabb esemény alapját az 
Országgyűlés azon döntése képez-
te, hogy 2020-ban ellenszavazat nél-
kül az Állattenyésztők Napjává nyil-
vánította szeptember 29.-ét, azaz 
Szent Mihály napját. A hagyomány 
szerint Szent Mihály napja a gazda-
sági év fordulója, amikor a pászto-
rok és gulyások visszahajtják állatai-
kat a téli szállásra. Bár tudjuk, hogy 
a húsmarha tenyésztésben ez az ese-
mény napjainkban jóval később tör-
ténik meg, mégis nagy örömmel fo-
gadta a gazdatársadalom az ő mun-
kájuk, erőfeszítésük eredményét el-
ismerő napot. Nem vitás, hogy az ál-
lattenyésztés – a népélelmezés és az 
élelmiszer előállítás miatt – nemzet-
gazdasági, stratégiai kérdés, emellett 
a termesztésre és egyéb célokra al-
kalmatlan területek, illetve családok 
ezreit munkával ellátó lehetősége 
miatt is kiemelt ágazata a mezőgaz-
daságnak. Sajnos ezzel egyre kevés-
bé vannak tisztában – főként a váro-
sokban lakó emberek – amikor a pol-
cokról levett, általuk gondosan kivá-
logatott termékek mögött nem biz-
tos, hogy tudják milyen háttérmun-
ka van. Ezzel természetesen nem azt 
mondjuk, hogy a városlakók tudatla-
nok, csak szeretnénk felhívni a figyel-
met a vidék fontosságára a mai, egy-
re városiasodó jelenben. 

2021-ben a Vajdahunyad Várában 
található Mezőgazdasági Múzeum-
ban gyűlt össze az állattenyésztés 
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„krémjét” alkotó tenyésztők ösz-
szessége, ahol az ágazatban tett te-
vékenységeik alapján oklevelet kap-
tak azok a szereplők, akik innovatív 
módon, új technológiát, esetleg új 
alapokat használva javítják, újítják a 

2021-ben állattenyésztésként fém-
jelzett tevékenység valamennyi ágát. 
Az Ünnepélyes Oklevélátadás volt 
a fő pontja a rendezvénynek. Emel-
lett természetesen hasznos informá-
ciókat hallhattunk az állattenyésztés 

történelméről, alakulásáról, az állat-
tenyésztők helyzetéről és a jövőbe-
ni lehetőségekről Zászlós Tibortól, 
a Magyar Állattenyésztők Szövetsé-
gének elnökétől. Dr. Wagenhoffer 
Zsombor az európai kilátásokról tar-
tott előadást, ahol az ágazat vonat-
kozásában előkerült többek között 
az Európai Zöldmegállapodás (Gre-
en Deal), valamint a Termőföldtől az 
Asztalig (Farm to Fork) stratégia, ami 
a környezet ember általi átalakítá-
sának hatásait hivatott csökkenteni, 
és karbon semlegessé kívánja tenni 
az Európai Unió tagállamait 2050-re. 
Ez persze az állattenyésztésre sokkal 
kisebb hatást gyakorol majd feltehe-
tően, mint az iparra, hiszen az állat-
tenyésztés kibocsátása jóval kisebb. 
Ám azt nem tudjuk, hogy a megúju-
ló energiára való áttérés milyen ha-
tással lesz a mezőgazdasági terme-
lésre. Például, ha azt tekintjük, hogy 
a napenergia termeléshez földterü-
letre van szükség, ahol elhelyezik a 
napelemet – ezek vajon hány hektár 
termőterületbe, vagy legelőterület-
be kerülnek majd, illetve a bioüzem-
anyag előállítása céljából telepített 
növényparcellák, hány hektárnyi 
élelmezési növénytől vonják majd el 
a területet. Ez utóbbi jelenségeknek 
a világélelmezésben is kétségtelenül 
jelentkeznek majd. 

Dr. Szücs Márton
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Az elmúlt évhez hasonlóan 
2021-ben is mintegy 4 ezer hektá-
ron folyt a káposztafélék termesz-
tése Magyarországon. A Syngen-
ta ócsai szakmai rendezvényén 
elhangzott többek között, hogy 
a fejes káposzta területén idén 
növekszik a hazai friss fogyasz-
tás, a salátafélék iránti igény vi-
szont a pandémia miatt valame-
lyest visszaesett. 

„Örvendetes lenne, ha több zöld-
ség kerülne a háztartások asztalára 
a betegségek megelőzése érdeké-
ben, különösen egy ilyen, vírusok-
kal teli időszakban. A káposztafélék 
a zöldségeken belül ízletes, olcsó 
vitaminforrást jelentenek, ráadá-
sul a termelésére a hazai adott-
ságok - a kihívások ellenére - tel-
jesen megfelelnek. A kora tavaszi 
időszakban a korai káposzta friss 
fogyasztása, a téli időszakban a sa-
vanyúkáposzta-fogyasztás területén 
lehetne növekedést elérni, amely a 
szegmens termelőinek versenyké-
pességét is erősítené”, hangsúlyoz-
ta Antal Gyula, a Syngenta zöld-
ségvetőmag-üzletágvezetője a vál-
lalat ócsai szakmai rendezvényén.

A fejes káposzta, a kel- és vörös-
káposzta termőfelülete az elmúlt 
évhez hasonlóan mintegy 3 ezer 
hektárt tett ki ebben az évben. Az 
egyéb káposztafélék, mint a brok-
koli, a karfiol, a kínai kel és a ka-
ralábé termőfelülete kicsivel ha-
ladta meg az ezer hektárt. „Egyes 
szegmensekben, például a korai 
fejes káposzta területén növekszik 

a hazai friss fogyasztás. A saláta-
félék tekintetében a pandémia visz-
szaesést hozott, ez a zöldségféle 
az éttermek, szállodák étlapjának 

fontos alapanyaga. A hagyomány-
os fejes saláta viszont kifejezetten 
keresett. Az európai piacon a ma-
gyar káposztafelületek, salátafelü-
letek nem jelentősek, exportpiacra 
itt nem sok esélyünk van, viszont 

a hazai termékek fogyasztásának 
promóciójával kapcsolatban még 
sok a tennivaló”, ismertette An-
tal Gyula.

A szakember 
az ágazatra váró 
kihívások közül 
kiemelte az egy-
re szélsőségeseb-
bé váló időjárást. 
Idén a kora tava-
szi fagyok, lehű-
lések után nehe-
zen indult az ál-
lományok fej-
lődése, majd a 
légköri aszályos 

napok számában rekordot döntő 
száraz nyár okozott problémát a 
termesztésben. Mindezek hatásait 
korszerű öntözési megoldásokkal 
lehet enyhíteni. A csepegtető ön-
tözés hatékonyabb, takarékosabb 

Nemcsak a mezőgazdaságnak tenne jót, ha több 
káposztaféle fogyna

Syngenta káposzta bemutató Ócsán

Antal Gyula, zöldségvetőmag-üzletágvezető
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és növényvédelmi szempontból is 
biztonságosabb megoldást jelent. 
A káposztafélék növényvédelmé-
ben az idei év fő kihívását a rovar-
kártevők jelentették, ezek közül az 
eddig soha nem tapasztalt mértékű 
földibolha invázió okozott gondot. 
Emellett a hernyókártevők nyomá-
sa is magas volt, a káposztafélék 
esetében ez főleg a káposztalep-
két és a káposztamolyt jelentette. 
A gazdaságok nagy problémája a 
megfelelő munkaerő-biztosítása. Itt 
a gépi betakarítás terjedése, vagy a 

drónok növényvédelmi célú hasz-
nálata jelenthet megoldást.

 A szegmens meghatározó sze-
replőjeként a Syngenta elsőrendű 
célja, hogy a termelőket bő termő-
képességű, az éghajlati viszonyok-
nak leginkább megfelelő fajtákkal 
lássa el. A vállalat ócsai Kísérleti 
Állomásán már több, mint 30 éve 
zajlik a komoly nemesítési munka, 
amelynek eredményeként számos 
kiemelkedő termőképességű fajta 
áll a termelők rendelkezésére.

Korai fejes káposzták között az 
új F1 csapat tagjainak szerepe to-
vább nőtt. A Lauda F1 a legkorábbi 
fóliás, míg a Rosberg F1 a fóliás, 
illetve korai szabadföldi termeszté-
si időszakban jelent kitűnő megol-
dást. A Toreador F1 új, nyári faj-

ta az idei évben is kiválóan szere-
pelt, köszönhetően a magas tripsz 
és baktérium elleni toleranciájának. 
Ez a fajta széles spektrumban, ta-
vasztól őszig használható, illetve 
friss fogyasztása és savanyítása is 
lehetséges, így egy igazi univer-
zális fajta lehet belőle. A 80 napos 
tenyészidejével, 2-3 kilogrammos 
fejméretével ideális az áruházlán-
cok számára is. 

Rádi László, a Syngenta termék-
menedzsere elmondta, a karfiolfaj-
ták között áttörést értek el idén. A 

legújabb ha-
zai nemesíté-
sű Kamino 
F1 és Pad-
me F1 fajták 
jól tartották 
a tenyészide-
jüket a nyári 
időszakban. 
A kifejezet-
ten magas éj-
szakai hőmér-
sékletek elle-
nére a termés 
szép, rózsam-

inőséggel párosult. A kelkáposzta-
piac újdonsága a Dakota F1, amely 
mind nyáron, mind ősszel biztonsá-

gosan termelhető. A szép fodrozott-
ságú, nagy fejméretű fajta a 2021-
es évben mindenhol jól szerepelt. 

A vállalat saláta portfóliója az 
utóbbi években teljes megújuláson 
ment keresztül, mára már teljes kí-
nálattal rendelkezik mind a fejes 
saláta, mind a jégsaláta termelők 
számára, és a színes saláták is egy-
re kedveltebbek. Hajtató, fejes sa-
láták közül újdonság az őszi, kora 
tavaszi időszakra, fólia alá javasolt 
Singapore fajta, mely igazi “sző-
ke” saláta, jó hidegtűrő képesség-
gel, kiváló fejmérettel. Szabadföl-
di termesztésben tavaszra, őszre a 
Karmian szerepe növekszik, amely 
fuzárium-toleranciája mellett az 
egyik leggyorsabb saláta a piacon. 
A Sappian fajtánk a nyári szabad-
földi termesztésben emelkedett ki 
gyorsaságával és magszárképzéssel 
szembeni toleranciájával. Rezisz-
tenciát tekintve mindhárom fajta 
a ma elérhető legmagasabb, pero-
noszpóra rasszokkal szembeni el-
lenállósággal rendelkezik.

Az ócsai rendezvény országos je-
lentőségű volt, hiszen szinte min-
den megyéből érkeztek ide érdek-
lődők, akik ráadásul a régióik meg-

Rádi László, termékmenedzser
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határozó termelői - adott tájékoz-
tatást Aros József, a Syngenta te-
rületi képviselője. Mivel a cégük 
már több, mint egy évtizede Ma-
gyarországon nemesít, az itteni ég-
hajlati, termelési körülményeknek 
legjobban megfelelő fajtákat tudják 
biztosítani, és mindig az a céljuk, 
hogy a minőségi és termőképessé-
gi kívánalmakon kívül a betegsé-
geknek és kártevőknek leginkább 

ellenálló fajtákat hozzanak létre - 
tette hozzá Aros József. Elmondta 
még továbbá, hogy komplex meg-
oldásokat kínálnak, azaz nem csak 
a vetőmagokat, de hozzá a techno-
lógiát is a növényvédő szerekkel 
és a szaktanácsadással együtt. A 
káposztafélék esetében az idei év 
is elég stresszes volt, ezért különö-
sen oda kellett figyelni a megfelelő 
termesztés-technológia betartására.

Aros József, területi képviselő

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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