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A Kutas 95 Zrt. Biharkeresztesen gazdálkodik igen magas színvonalon és nagy területen. 
Mivel a kukorica termése évek óta bizonytalan és időnként messze elmarad a hibridekben 
rejlő potenciáltól, a helyi vezetés a korábbi évek tapasztalataira alapozva úgy döntött, hogy 
biztonságosabb termények felé fordul. Többek között árpával és búzával a kukoricánál 
alacsonyabb költséggel, annál nagyobb termést tudnak lehozni. Idén 1200 ha-on termelnek 
őszi árpát és 450 ha-on őszi búzát. Míg korábban inkább kukorica bemutatókat tartottak, az 
idén először őszi kalászos bemutatót szerveztek, hogy megismertessék partnereikkel, hogy 
milyen módon lehet nagy terméseket elérni őszi kalászosokkal. Partnerük ezúttal az Agromag 
Kft. volt, mert az elmúlt évek próbálkozásai után a mi búzáinkban látják azt a nagy potenciált, 
amellyel kitűzött céljaik megvalósíthatók.  

 

 Az Agromag Kft. részéről Mátrai Tibor fejlesztési, termeltetési és kereskedelmi igazgató 
mutatta be őszi búza és árpa fajtáinkat, különösen kiemelve a Kutas 95 Zrt. által preferáltakat, 
amelyek egyben a piacvezető fajtáink is. 

A korai, szálkás NS 40S már régóta meghatározó tagja az agromagos kínálatnak rendkívül 
nagy termőképessége okán, amelyet évjárattól és talajtól kevésbé függve mint más fajták, 
produkálni képes. 2010-ben csak egy hibridbúza termett nála többet a GOSZ-VSZT 
kísérletekben, ugyanakkor 19,6%-ot vert az akkori piacvezető fajtára és 16%-ot az összes 
fajta átlagára. És ami a leginkább fontos, nem csak kisparcellán, hanem a gyakorlatban is 
kamatoztatja nagy termőképességét, így termelőink többször számoltak már be 10 t/ha-t is 
meghaladó termésmennyiségről. Meglepetést igen, de csalódást nem okoz a termelőknek. 
Miért mondjuk ezt? Az NS 40S általában az euro minőséget hozza, de ha az érési időszak 
kedvezően elnyúlik, akkor az a minőség malmára fogja hajtani a vizet. Külön erőssége a 



bokrosodó és az állóképessége. Rendkívül sok kalászát és jó állóképességét mutatja, hogy egy 
nehezebb tárgyat is megtart a kalászrengeteg, ahogy az alábbi képek is mutatják. 

  

 

 

A Babona a legjobban feltörekvő fajtánk, méghozzá nem véletlenül. A GOSZ-VSZT 
kísérleteinek tanulsága szerint nincs olyan fajta ma a piacon, ami nagyobbat tud nála teremni, 
és emellett legalább ugyanolyan minőséget tud produkálni. A 9 t/ha felettiek közül az 
egyetlen, ami a 30%-os sikértartalmat is képes hozni.  Nem egyszer történt már meg, hogy a 
hibridbúzák alulmaradtak nem csak minőség tekintetében, hanem termésmennyiségben is. Mi 
szükség tehát a drágább hibridbúzára, ha egy fajtabúza az olcsóbb vetőmagárral is tudja hozni 



ugyanazt a termésszintet, és ráadásul nagy valószínűséggel malmi minőségű? Pontosan ezek a 
Babona versenyelőnyei. Mátrai Tibor beszámolt róla, hogy 2014-ben kisparcellás kísérletben 
11,5 t/ha-os termésmennyiséggel takarították be Iregszemcsén, Székkutason pedig 35,2%-os 
sikértartalmat adott. 

 

A növekedésszabályozókkal alaposan megrövidített szárú kalászosok látványához még nem 
vagyunk eléggé hozzászokva. Nehéz elhinni, hogy benne van a nagy termés. Pedig benne van. 
Sőt! Nagy termés megcélzása esetén nem is szabadna kihagyni a különböző szárrövidítő, 
szárszilárdító készítményeket a technológiából. Hogy mi a nagy termés? Ezt fajtája válogatja. 
Van, amit már 5 t/ha megcélzása esetén kezelni kell, van amit 6 t/ha esetén és van, amit csak 7 
t/ha felett. Kínálatunk legmagasabb fajtája a Gordius, mely itt kimondottan jól mutatott, mert 
nem kimagasló volt, hanem egyedül ez volt derékmagasságú. Ez az a fajta, mely már kisebb 
tervezett mennyiségnél is igényli a szárrövidítést. Cserébe a csúcstermésű fajtákkal 
versenyképes mennyiséget és nagyon jó, esetenként javító minőséget ad. 

 



 

A KH Tas az egyik legnépszerűbb magyar árpafajta, ami egyébként kompolti nemesítés. 
Korai mivolta ellenére kiemelkedő termőképességgel is rendelkezik, modern, hatsoros fajta 
kiváló szárszilárdsággal és bokrosodó képességgel. Kalásza laza, félig felálló, 
ezerszemtömege alacsony, de kalászonkénti szemszáma rendkívül magas. Rengetegszer 
okozott meglepetést partnereinknek igen magas hektolitertömege miatt. Minden évjáratban 
megbízhatóan az egyik legnagyobb termőképességű kalászos az egész Kárpát-medencében. 
Ezt annak köszönheti, hogy rendkívül jó az alkalmazkodó képessége. Ha a kedvezőtlen 
időjárás miatt egyik árpafajta sem tud bokrosodni, akkor a KH Tas erre válaszul megnöveli a 
kalászhosszát, amire csak nagyon kevés a piacon lévő fajta képes. Szinte biztos, hogy ebben a 
bemutatóban is dobogós helyen fog végezni, méghozzá 8 t/ha vagy akár még magasabb 
termésszinten is. 

 

Az alábbi, megbízhatóan nagy termőképességű árpa- és búzafajták is bemutatásra kerültek: 

Faktor, Patina, Korsó, Amazon, Lidka, Conditor, Gordius. Aki ezekből választ, a legnagyobb 
termésűekből választ. 

A bemutatót ebéd és jó hangulatú beszélgetés zárta. 


