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2016. május 31-én  rendeztük meg őszi kalászos fajtabemutatónkat Szentgáloskéren, Hársházi Péter 

területén. Bár ugyanezen a napon három másik konkurens rendezvény is volt, mégis érkezett vendég 

szép számmal, hogy szemügyre vehesse teljes őszi kalászos palettánkat (búzáinkat, árpáinkat és két 

tritikálé fajtánkat) és meghallgassa társrendezőnk , a Nufarm Hungária Kft. előadását, amit a 

bemutatón Mihálovics György képviselt. A jelenléte két okból is aktuális volt. Egyrészt a 

fajtabemutatón a lombvédelmet a Nufarm Hungária Kft. Tazer Kombi csomagja biztosította, másrészt 

pedig az Agromag és a Nufarm közötti jó kapcsolat, amely elsősorban a kalászos csávázószereknek 

(Gizmo, Nuprid Max, Nuprid 600 FS) köszönhető. 

Mátrai Tibor, az Agromag Kft. fejlesztési, termeltetési és kereskedelmi igazgatója nyitotta meg a 

bemutatót előadásával, aki elmondta, hogy mit is láthatunk a fajtasorban, illetve ismertette az alább 

is olvasható technológiát. 

Szántás október 8. 25 cm mélységben 

Rövid tárcsa október 9. 12 cm mélységben 

Ásóborona október 12. 12 cm mélységben 

Műtrágyaszórás + tárcsázás október 28. DAP (200 kg/ha) 

Vetés forgóboronával október 29. Búza és tritikálé (250 kg/ha), árpa (300 kg/ha) 

Hengerezés november 4.  

Őszi gyomirtás november 11. Alliance 660 WG (80 g/ha), Stomp Super (0,5 l/ha) 

Műtrágyaszórás február 12. MAS (150 kg/ha) 

Folyékony műtrágyázás március 22. DAM oldat (250 kg/ha) 

Permetezés április 12. Fury (0,075 l/ha), Green Star (1 l/ha), Medax Top (0,3 l/ha), 
Wuxal Réz Top (1l/ha) 

Műtrágyaszórás április 29. MAS (65 kg/ha) 

 

Előadónk ezután néhány észrevétellel folytatta az elmúlt és az idei évről. 2015-ös év őszén 

„kettészakadt vetések” évét éltük, mégpedig az október 4-től 20-ig tartó esőzések miatt. Majd 

következett az a tél, ami igazából nem is volt. A pár hideg, fagyos nap úgy tűnik, nem tudta igazán 

elpusztítani teljes mértékben a kórokozókat és kártevőket, amelyek az elmúlt években jelentősen 

felszaporodtak. Több helyen az országban lehetett találkozni gabonaszipoly és levéltetű kártétellel, a 

vetésfehérítő bogarak kártétele viszont csökkenő tendenciát mutat. A tavaszi időjárás 



kiszámíthatatlansága egyrészt nem kedvezett a tavaszi kultúrák optimális időben való elvetésének, 

másrészt az őszi vetésű növények fejlődését kedvezőtlenül érintette. Több helyen a márciusi hideg, 

majd az áprilisi hirtelen jött nagy meleg miatt már térdmagasságban kikalászoltak az árpák, a korán 

vetett tavaszi kultúrák rendszerint megfáztak. Nem csak az őszi árpák kalászoltak áprilisban, a 

legtöbb őszi kalászos is előbb kalászolt ki az átlagosnál. A tavaszi csapadék és a hűvösebb időjárás 

kedvezett a gombabetegségeknek, később, a száraz áprilisi időjárás és a 2-3 hét csapadékhiány miatt 

sok helyen jelentkeztek a szárazságtünetek és azok kedvezőtlen hatásai. Mátrai Tibor felhívta rá a 

figyelmet, hogy a klímaváltozást az átlaghőmérséklet-emelkedésben nem is igazán, de rendkívül 

változékony időjárásban mindenképp tapasztalhatjuk. Ennek következménye az, hogy éves időjárási 

paraméterek az utóbbi években – annak ellenére, hogy átlagos képet mutatnak – szélsőségek 

összegeként keletkeznek. Erre példaként elég csak idei áprilisunkat és 2015 októberét, novemberét 

megemlíteni. 

 

Mátrai Tibor ezután az őszi kalászos fajták bemutatásával folytatta mondandóját. A sort a kétsoros 

őszi árpák nyitották meg, ezek közül is első az Amazon volt. A fajta rendkívül jó termő- és 

alkalmazkodóképességű, így a gyenge és az erős területeken egyaránt jól érzi magát. A 2015-ös 

évben sok 6-8 t/ha-os eredménye volt, az idei évben is igen bíztató képet mutatott itt és országszerte 

más termőhelyeken is. A KH Malko egy alacsony szalmájú, jó állóképességű és vékony pelyvája miatt 

söripari célra is alkalmas kompolti nemesítésű fajta (erre utal a KH a nevében). Nem csak sörnek, 

hanem kiemelkedő termőképessége miatt takarmánytermesztésre is igen alkalmas, amit az alább 

látható kép kalászai is kiválóan példáznak. 

 



Magyarország első őszi sörárpa fajtája a KH Korsó. Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrése miatt 

közkedvelt fajta, ezen képességeit aszályos években az eredményeiben is láttatja. A kisparcellás 

kísérleti eredményekben a 2015-ös évben új rekord született, ami a KH Korsó nevéhez köthető: 

Jászboldogházán 12,82 t/ ha-t arathattak.  

A hatsorosok közül elsőként a Patina került „reflektorfénybe”, ami a cég első saját nemesítése. 

Átlagosnál jobb alkalmazkodóképességgel, szárazságtűréssel és télállósággal rendelkezik, amit a 

magyarországinál hidegebb termőhelyeken már bizonyított is. A Faktor az extenzív területekre vagy 

költségtakarékos technológia mellé lehet jó választás ellenállósága, és termésbiztonsága miatt, 

valamint nem szabad leírni a termőképességét sem. A KH Kárpátia ezzel szemben az intenzív 

termelés jó alanya lehet, kiemelkedő télállósággal és intenzív bokrosodóképességgel rendelkezik, 

akár 720-730 kalászt is hoz négyzetméterenként. Alacsonyabb vetőmagnorma (180-190 kg/ha) 

alkalmazása is elegendő. A KH Anatólia a közepes és gyenge termőhelyeken nagyon jó választás 

lehet, és száraz évjáratokban, szárazságnak kitett területeken a legtöbb árpát termésben 

kimagaslóan veri. Iregszemcsén a 2014-es évben növényvédelem nélküli kísérletben 11,41 t/ha, egy 

évvel később pedig 11,79 t/ha-os termést adott. Az őszi árpák közül utolsóként a KH Tast ismerhettük 

meg, amely a piacon a legelterjedtebb Agromagos fajta. Legnagyobb előnye koraisága mellett, hogy 

kiemelkedőt is tud teremni, ugyanakkor a rendkívüli helyzetekhez is jól alkalmazkodik. Ha az őszi 

időjárás a bokrosodás számára kedvezőtlenül alakul, akkor a legtöbb fajtától már nem várhatunk 

igényeinknek megfelelő termést. Ezzel szemben a KH Tas – ha az időjárás miatt nem tud jól 

bokrosodni – növeli a kalászhosszát, amire csak nagyon kevés piacon lévő fajta képes.  

 

A két tritikálé – név szerint az Odisej és Tatra – hatalmas kalászukkal szemet gyönyörködtető látványt 

nyújtottak. Amit tudni kell róluk, hogy az Odisej lényegesen korábbi, intenzívebb és járó életformájú, 

míg a Tatra inkább az eredeti tritikálé-termő területekre ajánlott rezisztenciája, termésbiztonsága 

miatt, ugyanakkor tud nagyot is teremni. Bár a két tritikálé nagyban különbözik egymástól, de 

végeredményben a termés mindig nagyon hasonlít egymáshoz. 

 



 

 

Az őszi búzák közül a tar fajták kerültek először terítékre. Elsőként a Federer mutatkozott be, amelyik 

viaszos kék színével és gyönyörű kalászaival sokakat rabul ejtett. Termőképessége és minősége is 

rendkívül megbízható, ugyanis egy nagyon magas szinten termő javító búza, előfordult már 

Békéscsaba mellett, Kerekiben 40,3%-os sikértartalma is. Késői fajta. Jól tűri mind az esőt, mind a 

szárazságot. A Lidka száraz és a nedves években is az egyik legnagyobb termést adja, kiemelkedő 

csapadék és szárazságtűrése miatt. Mindezek mellett jó bokrosodó- és állóképességgel rendelkezik. 

Magas termését minden körülmény között hozza, 2015-ben, kisparcellás kísérletekben 6 hely 

átlagában 8,3 t/ha-os eredményt produkált. BABONA, A SOKAT TERMŐ GABONA volt a következő 

bemutatott fajta. A GOSZ-VSZT elmúlt 5 évi kísérletei szerint nincs olyan fajta ma a piacon, ami 

nagyobbat tud nála teremni, és emellett ugyanolyan minőséget tud produkálni. Az egyetlen a 9 t/ha 

felettiek közül, ami a kiemelkedő termés mellett 30%-os sikértartalmat is tud produkálni. Többször a 

hibridbúzák termésmennyiségét is felülmúlja, minőségben pedig mindig veri azokat. Mátrai Tibor 

beszámolt róla, hogy 2014-ben 11,5 t/ha-os termésmennyiséggel takarították be Iregszemcsén, 

Székkutason pedig 35,2%-os sikértartalommal, kisparcellás kísérletekben. Vele kéz a kézben jár az új 

Weronka, akár még egy jó Babona-alternatíva is lehet, ugyanis a két fajta termésmennyiségben és 

minőségben is fej-fej mellett halad. A Weronka fél sikérszázalékkal jobb minőségben, és 

mennyiségben nagyon minimálisan kevesebbet terem. A Valér egy új fajta, ami a fajtaelismerés előtti 

próbatermesztés során – kompolti termelők szerint – egyetlen egy növényvédelemmel 

eredményesen, nagy terméssel és malmi minőséggel termeszthető. Emellett jó szárazságtűrésű és 

kompenzációs képességű. 

 

A szálkás őszi búzáink az NS 40 S vezetésével kerültek bemutatásra. Piacvezető Agromagos fajta, a 

GOSZ-VSZT kísérleteiben 2011-ben az első 10 legnagyobb termőképességű fajtából 4 Agromagos volt: 

a Babona, a Baletka, a Lidka és az NS 40S. Egy évvel korábban, 2010-ben pedig ez volt a legjobb 

termőképességű fajta a GOSZ-VSZT kísérleteiben, csak egy hibridbúza termett többet nála. Hosszú 



érési időszak alatt pozitív meglepetésként malmi paramétereket is produkálhat. A Laudis kiváló 

minőségű, keményszemű, szárazságot jól viselő fajta. Jól bokrosodik, megfelelő előkészített talaj 

esetén oldalhajtásai felnőnek a főhajtások szintjére és egyenrangú kalászokat hoznak azokkal. 

Különböző agroklimatikus körülmények között is nagyon jó minőségre képes, gyenge körülmények 

között is nagyot terem. A Gordius a szárazságnak kitett, gyengébb és betegségekkel terhelt 

területeken tud leginkább kiemelkedni a vetélytársai közül. Osztrák típusú fajta, ami közepesen 

bokrosodik, de nagy, produktív, hasáb alakú kalászokat fejleszt. Akinek a minőség kevésbé fontos, 

annak jó választás lehet a Conditor. A legnagyobb előnye a kiemelkedő termőképessége, amit a 

legnagyobb kisparcellás termése – a 14,2 t/ha – is bizonyít. Emellett olyan betegség-ellenállósággal 

rendelkezik, hogy akár bioban is termeszthető. Nagyon jól alkalmazkodik, minden körülmény között a 

legtöbbet termő őszi búzák egyike. 

 

Mihálovics György ismertette a fajtabemutató növényvédelmi munkálatait, miközben a legfontosabb 

részletekre külön is felhívta a figyelmet. Ezen a kísérleti helyen egy nagyon intenzív technológiát 

láthattunk, amely már az őszi kalászos gyomirtással elkezdődött. Itt a képviselő kiemelte az 

Agility+Mezzo csomagot, amely egy kiváló megoldás az őszi (és kora tavaszi) gyomnövények ellen. 

Aktualitását pedig egyre égetőbbé teszi a nagy széltippan terjedés, amely már nem csak az „őshonos” 

területén, hanem az ország egyre több régiójában megtalálható. Ezen kívül az alacsonyabb vetőmag 

normák használata is megköveteli, hogy már ősszel tisztán tartsuk a gabonát, hogy az 

gyomkonkurencia nélkül tudjon bokrosodni. Fontos lehet még az is, hogy az Agility+Mezzo után 

tavasszal már a „hölgyek” (Stellaria, Viola, Veronica spp) ellen már nem kell védekezni, így egy kora 

tavaszi művelet megspórolható. 

A kalászos lombvédelme kapcsán a termelők a kísérleti táblán a Tazer Kombi csomagot saját 

szemükkel is megtekinthették. Ez a Nufarm egyik új, kedvelt terméke. Nem csak, mint gombaölőszer, 

hanem mint élettani stimuláns is kifejti hatását. Két gombaölőszer hatóanyagot tartalmaz, melyek 



közül a tebukonazol (Mystic 250 EC) a rozsdabetegségek, míg az azoxistorbin (Tazer) a rozsdák, 

szeptóriák legnagyobb ellensége. E mellett ez utóbbi hatóanyag a „zöldítésért” is felel, amely a 

növény életfunkcióinak javítása révén hoz többletet a gazdálkodóknak. Mindemellett a csomag 

alkotóelemei könnyen kezelhetők és akár a gazdálkodók számára egyéb kultúrákban (borsó, repce 

stb.) is felhasználhatóak. 

 

Nem csak a levélbetegségek, de a fuzárium elleni védekezésre is felhívta Mihálovics György a 

figyelmet, amire a Mystic 250 EC vagy a Mystic Pro terméküket ajánlotta teljes dózisban. 

A rovarok elleni védekezésre a jól bevált készítmények mellett (Sumi Alfa, Kaiso) a rovarölőszeres 

csávázásra hívta fel a figyelmet. Ugyanis a korai kalászos vetések esetében (főleg hosszú, meleg 

őszökön) a levéltetvek komoly problémákat okozhatnak. Itt a Nuprid Maxra hívta fel a figyelmet, 

amely termék gyári kombinációban tartalmazza a rovarölő- és a gombaölőszer hatóanyagokat. Így a 

termelőnek nem kell külön méregetnie, összeöntögetnie a különböző készítményeket, hogy a kívánt 

kombinációt megkapják, hanem csak „használnia kell” a Nufarm által ajánlott dózisban. A termék 

megvédi a kalászosokat a levéltetvek és a csírakori betegségekkel szemben egyaránt. Árpában 

mindemellett különösen az üszöggombák ellen nyújt kiváló védelmet. Azon termelőknek, aki viszont 

csak gombaölőszert keresnek, nekik a Gizmo 60 FS-t ajánlotta, amelynek Mihálovics György szerint az 

egyik legjobb referencia üzeme az Agromag Kft. 

A bemutatót Hársházi Péter telephelyén finom marhapörkölttel zártuk. Köszönjük a részvételt 

minden érdeklődőnek, a bemutató igényes kivitelezését pedig Hársházi Péternek és kollégáinak! 

  



Az aratási időszakban a fajták egyenként kerültek betakarításra, korábbi érésének megfelelően 

először az árpa-, később a búza- és tritikáléfajták. Az alábbi betakarítási eredmények születtek: 

árpafajták 
Nettó súly 

(t/ha) 

 Amazon 7,86 
 KH Malko 8,45 
 KH Korsó 8,18 
 KH Anatólia 8,33 
 KH Kárpátia 7,78 
 Patina 8,10 
 Faktor 7,92 
 KH Tas 7,70 
 átlag 8,04 
 

   
búzafajták 

Nettó súly 
(t/ha) 

Sikér (%) 

Laudis 7,16 31,3 

Lidka 9,05 26,5 

NS 40S 8,35 24,2 

Babona 9,45 28,9 

Federer 8,05 30,5 

Valér 9,85 26,3 

Weronka 8,55 28,4 

Gordius 7,26 30,5 

Conditor 7,36 29,6 

átlag 8,34 28,47 

   
tritikáléfajták 

Nettó súly 
(t/ha) 

 Tatra 8,00 
 Odisej 9,50 
 átlag 8,75 
  


