ÁRPÁT VAGY BÚZÁT VESSEK?
Nem könnyű a válasz. Néhány információval, tanáccsal és
jó fajták rövid bemutatásával szeretnénk a helyes döntéshez
segítséget nyújtani.
A jelenlegi átvételi árakon egy átlagos gazdaság a területalapú támogatás nélkül veszteségesen termel gabonát.
A támogatást is figyelembe véve a befektetés ellenértékét
legkönnyebben alacsony ráfordítású árpa vagy tritikálé termeléssel lehet elérni. Viszont csekély ráfordítással nagy
jövedelmet sosem lehet realizálni. Kedvező körülmények
között bizonyos árpa- és tritikálé fajtákkal 8-9 t/ha-os termést is lehet aratni, de ez a jó adottságokon kívül komoly
ráfordítással és technológiai tudással érhető el. Legnagyobb
jövedelemmel a nagy mennyiségű és kiváló minőségű búza
kecsegtet, ezt azonban csak a termelők kisebb részének és
nagyon nagy ráfordítás árán sikerül elérni.
Jó, ha idejében elkezdünk gondolkodni, hogy milyen
fajtát és milyen technológiát válasszunk. Célszerű először
számba venni, hogy mi az, amit a növénynek biztosítani tudunk, és ahhoz a lehetőséghez választani a fajtát.
Őszi árpáink döntően koraiak és nagy biztonsággal termeszthetők. A cikk írásának időpontjában még többnyire a
betakarítások előtt vagyunk, de gyanítható, hogy ezek a korai árpák sok helyen verni fogják a jobban szenvedő búzákat. Egy kiemelkedő termésű bemutató sor eredményei már
megvannak. A Békés megyei Telekgerendáson a KH Korsó 10,94 t/ha-ra lett első, a KH Kárpátia 10,48 t/ha-ral a 2.,
a Patina 10,05 t/ha terméssel a 3. Ez a termésszint meglepő, még akkor is, ha borsó elővetemény után és nagy ráfordítással, mindent megkapott a bemutató terület, mely jól
megmutatta a fajtákban lévő potenciált.
A szárazságot és a nagy melegeket az átlagnál jobban
elviseli a KH Korsó, az Amazon, a KH Tas, a KH Anatólia
és a Patina őszi árpa. Ezek közül figyelemre méltó a KH
Tas, mert minden időjárási körülményt viszonylag jól elvisel,
ugyanakkor a kedvező adottságú területeken, megfelelő
csapadékellátottság és technológia mellett sokszor ad 9 t/ha
feletti termést. Bokrosodó képessége kiváló. Ha a bokrosodási időszakban a körülmények nem megfelelőek, akkor kevesebb kalászt fejleszt, de azokat megnöveli.
Extenzív körülmények közé, sekély termőrétegű talajokra vagy költségtakarékos termesztésbe a KH Anatólia
és a Faktor fajták a legalkalmasabbak. Mély gyökérzetük
és magas száruk van. Az Anatólia a nevét is onnan kapta,
hogy még azt a szárazságot és hőséget is elviseli, ami Anatóliában van. Kimagasló termés megcélzására a KH Tas,
KH Kárpátia, KH Korsó és Patina a legjobb.
Tritikálé fajtáink – az Odisej és a Tatra – a félintenzív
kategóriába tartoznak, átlagos körülmények között kimondottan jól érzik magukat és nagy termésre képesek. Betegség-ellenállóságuk jó.
Búzatermesztésben a nagy termés elérésére érdemes
koncentrálni. Évtizedekig a jó malmi búzák foglalták el a vetésterület jelentős részét, mivel korábban megfizették a jó
minőséget. Az utóbbi 5-6 évben a helyzet megváltozott. Az
Agromag által forgalmazott búzák ekkor kezdtek el terjedni.
Főleg azért, mert kimagasló termőképességük mellett, átlagos
időjárási körülmények között tudják a malmi minőséget. Közülük legtöbb független eredménnyel a Babona fajta rendelkezik.
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Vágja át a gordiuszi csomót!

Termesszen minőséget és mennyiséget egyszerre!
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GO R D I US
jó termőképességű
jó malmi minőségű
jól alkalmazkodó
betegségeknek ellenálló
nagyon megbízható búza
A Gordiuson kívül még az alábbi kitűnő termőképességű búzafajtákat
kínáljuk:
Babona, Bakfis, Conditor, Federer, Laudis, Lidka, NS 40S, Valér, Weronka.
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A GOSZ-VSZT kísérletekben 2011-ben, 2012-ben és
2013-ban is a második lett. 2014-ben „csak” 5., azonban a
nagyobb termésű fajták mindegyike egy vagy több minőségi paraméterében gyengébb eredményt adott a Babonánál.
2015-ben megint a legjobb minőségű kiemelkedő termésű
fajta volt. A 9 t/ha-t meghaladó termésűek közül az egyetlen,
mely 30% fölötti sikért adott. 2016-ban 8,66 t/ha terméssel
a 4. lett és ismét jelentős sikértartalom fölényt mutatott a
hasonló termésű fajtákéhoz képest. Termésben a következő
fajta a Weronka volt (szintén agromagos), mely magasabb
sikértartalmat produkált, és azt követően a termésben 17.
helyen lévő fajta tudott 0,3 % sikértartalmat „ráverni”.
Babona: nagy termés a malmi minőség lehetőségével.
Akik megelégszenek valamivel alacsonyabb termésszinttel, de feltétlenül jó minőséget szeretnének, azoknak a
Gordius a jó választás. Meg azoknak is, akiknél az idén a
szomszédokénál is hamarabb kezdődött el a felszáradás,
mert a fajtája érzékenyebb volt a szárazságra. Erre jó gyógyír a mélyen gyökerező Gordius fajta. A Lidka a legnagyobb
termőképességű fajták egyike. Sikértartalma általában éppen elfogadható. A Valér kitűnő szárazságtűréssel és nagy
termőképességgel rendelkező malmi búza.
További információk talál a www.agromag.hu honlapon.
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