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A$omag lfft.: gabonamustra Kondoroson
pmxggw Sikerre ítélt oszikaLászosok - árpa,buza,tritikáIé - bemutatoja
Az Agromag Kft. 2012.juni-
us 14-én Kondoroson tartott
Őszi kaIászos fajtabemutatot
a cég csaknem teljes fajta-
kínálatábÓl. A fajtasort a kon-
dorosi Szárítő ésTárolő Zrt.
tertiletén és gondos kivitele-
zésében láthatták az ujdonsá-
gokra fogékony vendégek.

Mátrai Tibor, az Agromag Kft.
fejlesztómérnrike bevezetíjé-
ben a bokrosodás idején és a
kora, tavasszal hullott kevés
csapadékra hívta fel a figyel-
met,hozzátéve, hogy a 20l2-es
becslések Békésbe 3,74 t/ha
ószi bis'zát josoltak. A gazdák
a termésbecslést reálisnak
ítélték, de mégis reményked-
tek egy jobb átlagban. Ttjbbek
szerint az országosan becstilt
3,9 t/ha t |zo, és nem fog tel-
jesiilni.

A bevezetó ltánaz ószi árpák
bemutatása krivetkezett. A fel_
titést a KH Tas adta, mely szé-
pen bokrosodott, nagyon korai
fajta lévén már szépen sárgál-
lott. Mátrai Tibor szerint a Tas
fajta jo ktirtilmények ktizt kima-
gaslo, B tonna feletti terméseket
is produkálhat, de ha hideg tél
r agy szárazság jtin, akkor is a
1egjobb formáját hozza,és ilyen-
kor még nagyobb ktiltinbséget
nrutat más fajtákkal szemben.
{ KH Anatrília kiugro termé-

]:ragas' ezért a gyengébb terti-
':tekre ajánlott. A jő, erós terti-
-t*ken szárrtividítót, szárszi-
"ardítÓt kell használni, melIyel
elérhetó az, ami*atavalVi csá-

';:ll

baszabadi bemutato teriileten:
9,21 t/ha_os termés, A kozép_
érésií KH Malko kiemelkedó
termésekre képes,,,szépségdí-
jas'' árpa. BÍiszkén mutogathat-
ja, aki termeszti. Az Amazon a
déli teriileteken és a melegebb
idój árásba n ér zij ol magát.

Az árpák ismertetése után
a társszervezó DuPont tertile-
ti képviselóje, H6gye Szabolcs
ismertette, mit javasolnak leg-
inkább a kalászosok nrivény-
védelmére. Elóadásábol kitiínt,
gyomirtásra, lomb- és kalász-
védelemre egyaránt megbízha-
tÓ technolÓgiát kínálnak.

Ezután a b(lzák bemutatása
krivetkezett. A sort a tavaly már
Kondoroson is kiprÓbált, és siker-

rel bemutatkozott minóségjavíto
Kárpátia kezdte. Az Agapében
ttibben felismerni vélték a lubi-
lejnaját, mely egyik szíilŐje. A
Bonnet egy kondorosi vetómag-
termesztŐ táblán kezdte hazai
pályafutását, kiemelkedó ered-
ménnyel. Most a legjobban bok-
rosodÓ b za képét mutatta. A
Bakfis a ktirnyéken kedr'elt fajta
lehet, mert a kukoricatermesz-
tés után a fuzáriumfertózés igen
gyakori, és az abbol eredó károk
jelentósen mérsékelhetók egy
jo ellenállo fajtával. Termése ki-
emelkedŐ, tavaly Csabaszaba-
diban 9,17 t/ha termést én el' A
Bardotka egymagában hordozza
a nagy termés és a jo minoség le-
hetóségét, és a késói r.etést is jol

viseli. A Federer egy késói beta-
karításra szánt fajta, elsósorban
repcetermesztóknek. A Lidka
csoportelsŐ terméssel lett minó_
sítve, tavaly a GOSZ-VSZT kísér-
letekben a negyedik helyen vég-
zett. Az NS 40S ugyanezekben
a kísérletekben egy éwel koráb-
ban volt a második, ráadásul az
egyetlen fajta volt, mely szignifi-
káns ktiltinbséget adott minden
helyen a csoportátlaghoz képest.
A sort két jÓl alkalmazkodo triti-
ká|é, az odisej és a Tátra zárta,

_ A szántÓfdldi bemutato le-
zarultával a vendégek megtiil-
t tték a híres kondorosi csárdát,
ahol alig fértiink el - tájékoztat-
ta Agrárhíradonkat Mátrai Ti-
bor termékfejlesztó mérntjk.

A bemutatÓparce|Iák
eredményei Kondoroson
lÚnlus ze-Ál az drpdt, míg lap
zdrtdnk elótt a btiztit és a triti-
k Iét is betakarítottdk, Ktma-
ga s lő e re dmé ny ek s z tjlettek.
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1. Őszi árpa
2, Ősziárpa
3' Oszi árpa
4. Őszi árpa
5' Őszi briza
Ó' Őszi buza
. A
/, USZI DUZA
8. Őszi buza^;v. uszl lluza
10' Őszi buza
11, Öszi briza
12. }szibuza
13. Tritikálé
14. TritikáIé

Fajta Termés (t/ha)
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Éténx érdek|ódés kisérte az Agromag Kit, kondorosi ka|ászos fajtabemutatröját'

KH Tas
KH Anatolia
KH Malko
Amazon
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Bardotka
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