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A Békés megyei Telekgerendáson, nekünk hazai pályán tartottuk a 2016-os év első fajtabemutatóját, 

egészen korainak tűnő, májusi időpontban, ami azért volt indokolt, mert az idei évben 14 helyen 

mutattuk be őszi kalászosainkat. 

Bár lógott az eső lába, a rendezvényt szerencsére elkerülte a rossz idő, kellemes napsütéses időben 

tudtunk előadásainkat megtartani a Bayer Hungária Kft. és a Huminisz Kft. társszervezésében. 

A bemutatót Mátrai Tibor, az Agromag Kft. fejlesztési, termeltetési és kereskedelmi igazgatója kezdte 

meg néhány észrevétellel az elmúlt és az idei évről. 2015-ös év őszén „kettészakadt vetések” évét éltük, 

mégpedig az esők miatt. Rendkívül sok helyen jelentkezett problémaként, hogy az egy- vagy kéthetes 

esőzések után tudtak csak vetni a gazdák. Az esők előtt elvetett állományok rendszerint sokkal szebb 

képet mutatnak, a később – néhol novemberben – elvetettek pedig gyengébbet az őszi gyenge fejlődés 

miatt. Az idei télről sajnos nem lehetett megállapítani, hogy mennyire volt kedvező a kalászosoknak, 

mennyire tudta az a pár nap hideg elpusztítani a kórokozókat és kártevőket, amelyek az elmúlt években 

jelentősen felszaporodtak. A tavaszi időjárási anomáliákat Mátrai Tibor azzal a példával szemléltette, 

hogy együtt virágzott a tulipán és az orgona a márciusi hideg, majd az áprilisi hirtelen jött nagy meleg 

miatt. Nem csak a növények nem tudták mi lenne a helyes, a tavaszi kultúrák vetésében is kavarodást 

okozott a kiszámíthatatlan időjárás, a korán vetett tavaszi kultúrák rendszerint megfáztak. Az áprilisi 

nagy melegnek tudható be az is, hogy sok helyen már térdmagasságban kikalászoltak az őszi árpák, 

ahogyan az összes – még a későn vetett – őszi kalászos is előbb kalászolt ki az átlagosnál. A tavaszi 

csapadék eloszlása sem volt a legkedvezőbb, a hűvösebb időjárás kedvezett a gombabetegségeknek, 

később viszont sok helyen hetek teltek el az esők között, így jelentkeztek a szárazságtünetek. Az éves 

időjárási paraméterek az utóbbi években lehet, hogy átlagos képet mutatnak, de egyre inkább úgy tűnik, 

hogy azok szélsőségek összegeként keletkeznek. A piaci árak és a tavalyi termések miatt a 

vetésszerkezet azt mutatja, hogy sok helyen a gazdák elgondolkodtak azon, hogy a kukorica helyett a 

kalászos termelést növelik, hiszen több helyen az őszi búza-, és árpatermések lekörözték a kukoricáét. 

 

 

 

 



 
 
A fajtasor területe a következő technológiát kapta: 

Elővetemény Napraforgó  

Szárzúzás szeptember 30. Szárbontó készítmény kijuttatásával 

Tárcsázás október 1.  

Műtrágyaszórás + tárcsázás október 21. MAP 11-52 150 kg 

Vetés október 29.  

Műtrágyaszórás március 9. 34% Ammónium-nitrát 200 kg 

Növényvédelem április 5. Sekator, Cerone, Solvitis CU, Falcon Pro, Kondisol N 

 április 10. Zantara, Kondisol N, Prosaro, Decis Mega 

 április 23. Solvitis CU, Decis Mega 

 

  

A hatsoros őszi árpák sorát a KH Tas kezdte meg, amely a piacon a legelterjedtebb Agromagos fajta, ami 

egyébként kompolti magyar nemesítés. 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 piacon lévő 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 KH Anatólia a gyengébb területek 

befutója lehet, erősebb területeken csak szárrövidítő és szárszilárdító alkalmazásával ajánlott. A KH 

Kárpátia egy Tas utódhoz méltóan az intenzív termelésbe illhet be leginkább és ezt egy kiemelkedően jó 

betegség-ellenállósággal egészíti ki. A Patina a cég első saját nemesítése, ami ráadásul a 2014-es évben 

kísérleti rendszerekben az Agromag által forgalmazott fajtákat minden egyes termőhelyen maga mögé 

utasította termésmennyiségben. 

 



 
 
A kétsoros árpák közül a KH Korsóról hallhattak a vendégek elsőként, Mátrai Tibor külön kiemelte, hogy 

a kisparcellás kísérleti eredményekben új rekord született a 2015-ös évben, a káprázatos 12,82 t/ ha-os 

eredmény a rangidős KH Korsó nevéhez köthető, emellett azt is tudni kell, hogy ez volt Magyarország 

első őszi sörárpa fajtája. A KH Malko a középérésű fajtákat kedvelők körében lehet nyerő a kiemelkedő 

termőképessége gyanánt. Az Amazon a gyenge és az erős területeken egyaránt jól érzi magát, így a 

2014-es évben a gyengébb területeken termett többet a versenytársakhoz képest, de többször végzett 

az első helyek környékén az erős területeken is. 

A mellközépig érő tritikálék nagy termés ígéretét hordozták. Az Odisej lényegesen korábbi – és 

habitusában, fejlődésében teljesen más – mint a Tatra, de végeredményben a termés nagyon hasonlít 

egymáshoz. 

 

A szálkás őszi búzák sora egy új fajtával, a Conditorral kezdődött. 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. A Gordius a szárazságnak kitett, 

gyengébb és betegségekkel terhelt területeken tud leginkább kiemelkedni a vetélytársai közül. A Laudis 

javító minőséggel és a főhajtások szintjére felnövő és egyenrangú oldalhajtásokkal rendelkezik. A 

legtöbb fajta, ha nagy termést hoz, a minősége messze elmarad a javítótól, a Laudis ezzel szemben 

mindkettőt egyszerre tudja. Az igen kedvelt, kiemelkedő termőképességű NS 40S következett a 

fajtasorban, melynek bokrosodó és fantasztikus állóképességéről ismét meggyőződhetett a 

nagyközönség. Az NS 40S minősége sok helyen meglepetést szokott okozni. Mit is jelent ez? Azt jelenti, 

hogy általában az euro minőséget tudja produkálni, de ha az időjárás engedi, hogy nem csupán a 

termésmennyiségre koncentráljon, akkor az a minőség malmára fogja hajtani a vizet. 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. 

  



 
 
Tar búzák közül a Valér egy új fajta, ami a fajtaelismerés előtti próbatermesztés során – kompolti 

termelők szerint – egyetlen egy növényvédelemmel eredményesen, nagy terméssel és malmi 

minőséggel termeszthető. A sokat termő Babona volt a következő. 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. A 9 t/ha felettiek közül az egyetlen, ami a 30%-os sikértartalmat is hozza, 

többször a hibridbúzák termésmennyiségét is felülmúlja. Mátrai Tibor beszámolt róla, hogy 2014-ben 

11,5 t/ha-os termésmennyiséggel takarították be Iregszemcsén, Székkutason pedig 35,2%-os 

sikértartalommal kisparcellás kísérletekben. A Weronka bárki számára jó alternatívája lehet a 

Babonának, ugyanis a két fajta termésmennyiségben és minőségben is fej fej mellett halad, a Weronka 

egy kicsit jobb minőségben – fél sikérszázalékkal – és nagyon minimálisan kevesebbet termő új fajta. 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. A bemutatón a 

Federer még nem is mutatta meg igazán magát, mégpedig késői mivolta miatt. Érdekességképpen 

Mátrai Tibor elmondta, hogy ahol dilemma, hogy melyik kultúrát arassuk előbb, akkor ez a repce-

betakarítás idejére nyugodtan kinn hagyható. Kimagasló javító minőségét minden évben megbízhatóan 

hozza, előfordult már Békéscsaba mellett, Kerekiben 40,3%-os sikértartalma is. Esetlegesen fellépő 

fuzárium-fertőzés esetén a piacon lévő fajták közül az egyik legalacsonyabb DON-tartalmat produkálja. 

Kései fajtáknál előny, ha a fajta szárazság- és csapadéktűrésben is vitézkedik, mégpedig amiatt, mert 

más fejlődési stádiumban érik a különböző csapadékos vagy száraz időszakok. A Federer ebben nagyon 

megbízhatóan, masszívan helytáll. 

 

Társelőadók közül Pljesovszki Tibor a Bayer Hungária Kft. részéről tartott előadást az őszi kalászosok 

növényvédelméről, amely esetében egyre inkább előtérbe kerül az intenzív technológia. A technológia 

igen fontos része az integrált növényvédelem, mert hiába optimalizáljuk a talajművelés, fajtahasználat, 

tápanyagellátás, betakarítás elemeit, megfelelő védelem híján a termés jelentős része elveszhet, vagy 

használhatatlan minőségű lehet. Minden szezonban meg kell oldani a mag- és csírafertőző gombák, őszi 

rovarkárok és vírusfertőzés elleni védelmet (csávázással), a gyomnövények mennyiségének kártételi 

szint alatt tartását (gyomszabályozással), a gombabetegségek és a tavaszi-nyári rovarkártétel elleni 

védelmet (gomba- és rovarölőszeres védekezéssel). A mai technológia fontos eleme ezek mellett az 

eredményes szárszilárdítás is. A növényvédő szerek piacán a cég minden őszi kalászos-károsító ellen 

rendelkezik korszerű és hatékony készítménnyel hazánkban. 

 

Pljesovszki Tibor ezután részletesebben kitért az egyes technológiai elemekre, így elsőként a csávázó 

anyagokat mutatta be. A talaj- és vetőmag eredetű csírafertőző gombabetegségek ellen kiváló a két 

hatóanyagú Lamardor Red csávázószer-csomag. A csomag tartalmaz egy Peridiam nevű műanyag 

polimert, mely a piros szín biztosítása mellett csökkenti a boltozódást is. A rovarölő csávázószer iránt 

érdeklődőknek, a két rovarölő és két gombaölő hatóanyagot tartalmazó Yunta Quattro szer lehet jó 



 
 
választás. Alkalmazásával a betegségek és őszi rovarkártevők mellett biztos védelmet kapunk a 

vírusvektor levéltetvek és kabócák ellen is. Így az állomány vírusmentesen, egészségesen telel be, ez a 

nagy termés és jó minőség fontos feltétele. 

  
Gyomszabályozás kérdéskörében két irányt lehet megkülönböztetni, mégpedig őszi és tavaszi 

gyomszabályozást. A korábbi vetés, a kisebb vetőmagnorma, hosszú, meleg őszök, a tél gyakori „hiánya” 

indokolja, hogy a gyomokat már ősszel kiiktassuk. A Bayer Expert Met nevű korszerű készítménye a nagy 

széltippan és az ősszel kelő kétszikűek ellen nyújt biztos védelmet. Tavaszi gyomszabályozással folytatva 

a sort, a termelők kedvelt kétszikű-irtó készítménye már sok éve a Sekator OD, mely Jubileum 

csomagban is kapható. Népszerűsége annak köszönhető, hogy a hatásspektruma lefedi a legfontosabb 

kétszikű gyomokat. Fontos egy- és kétszikű gyomok ellen nyújt egyszerre megoldást a Huszár aktív, míg 

a Puma Komplett csomagban forgalmazott Puma Extra a kalászos gabonák egyetlen speciális egyszikű-

irtójaként a vegyes egyszikű fertőzésekre (vadzab, nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit) is jó megoldás. 

 

Ahogyan azt a termelők már többször is hallották a nap során az előadóktól, tőlünk nyugatabbra már 

nem az a kérdés, hogy építsük-e be a technológiába a szárszilárdítást, hanem hogy hányszor végezzük el 

azt. A megdőlés eredményes megelőzése nélkül az intenzív fajtát nagy N-dózisokkal együtt alkalmazó 

termelő nagy kockázatot vállalna. Az intenzív technológiákkal együtt szerencsére nálunk is terjed a 

szárszilárdítókkal kezelt búza terület is. A Bayer rugalmas dózisú és későbbi, rugalmas kijuttatási idejű 

készítménye e szegmensben a Cerone, mely nem csak rövidíti a felső három ízközt, de jelentősen 

vastagítja is a szárat, emellett helyes alkalmazás esetén egyértelműen termésnövelő. 

 

A rovarkártevők elleni védekezés eszközei közül Pljesovszki Tibor beszélt a Bayer három készítményéről. 

A Decis Mega a kevésbé intenzív, a Proteus és a Biscaya az intenzívebb búzatermesztési technológiákba 

illeszkedik. Mindhárom készítmény nagy hatékonyságú a levéltetvek, vetésfehérítők, gabonapoloskák és 

egyéb kártevők ellen. Hosszú hatástartamot a Proteus és Biscaya tud nyújtani. 

 

Előadása legvégén – a termeléshez hasonlóan – került sor a gombabetegségek elleni védekezésre. Ezek 

közül a hármas hatóerejű Falcon Pro univerzális szer: a rugalmas dózisnak és kijuttatási időnek 

köszönhetően alkalmas a kora tavaszi védelemtől a kalászvédelemig bármilyen intenzitású 

technológiában való alkalmazásra. Az őszi búza minden fontos gombabetegsége ellen hatékony. 

Lisztharmat és rozsda ellen kuratív hatása is van. Pirenofórás és szeptóriás megbetegedések ellen 

preventív hatású. Kalászfuzáriózis ellen preventív, de akár 4 napos kuratív hatása is van. A két 

hatóanyagú, új hatásmódot hordozó Zantara kivételesen hosszú tartamhatást nyújt a levélbetegségek 

ellen, de kitűnő kuratív hatása is van. Nagyobb dózisokban kijuttatva pozitív élettani hatásai is 

érvényesülnek. Az intenzívebb technológiában levélbetegségek ellen és – erőteljes zöldítő, zászlóslevél 

növelő hatásának köszönhetően – termésfokozásra javasolt elsősorban a zászlóslevél kiterülését 

követően (T2 stádium). A Prosaro a leghatékonyabb fuzárium-elleni készítmények egyike. Alkalmazása 

elsősorban az intenzív búzatermesztésben ajánlott, virágzáskori kezelésre. A Prosaro-val kivételesen 

magas hatásszintet érhetünk el a kalászfuzáriózis és a mikotoxinok ellen.  



 
 

  

A Huminisz Kft.-t Pais István kereskedelmi vezető mutatta be az itt megjelentek előtt. A Huminisz Kft. 6 

éve alakult, teljes egészében magyar tulajdonú, szakmai alapon szerveződött gyártó és forgalmazó 

vállalkozás. Azzal a céllal jött létre, hogy természetes alapú, környezetbarát, mégis hatékony és 

versenyképes, a hazai termelők igényeinek megfelelő kiváló ár/érték aránnyal rendelkező 

növénykondicionálókat, valamint lombtrágyákat állítson elő a vezetők közel 15 éves tapasztalatával a 

huminsavas növénykondicionálás terén. 

Amint azt hallhattuk, az évjárathatás mérséklésének érdekében egyre fontosabb szerepet kap a 

növénykondicionálás, amely a számos növénykultúrára kidolgozott Huminisz-technológia meghatározó 

eleme. 

Növénykondicionáló készítmények (Kondisol, Kondisol N, Kondisol B+S) alkalmazásával növelhetjük a 

termés minőségét, mennyiségét és ráadásul egészségesebb, jobb beltartalmú lesz termésünk, nem csak 

őszi kalászosra gondolva. A Huminisz-technológia másik pillére a növények számára a mikro- és 

makroelemeket jól felvehető formában tartalmazó - jelenleg 11 taggal rendelkező- Solvitis lombtrágyák. 

Pais István ismertette, hogy a kezeletlen kontrollhoz képest a Solvitis lombtrágyával és Kondisol 

növénykondicionálóval kezelt táblákon 5-15 % terméstöbbletet, a fehérjetartalomban 0,5-1 %, 

sikértartalomban pedig 1-3 % növekedést várhatunk, emellett pedig a növények gombabetegséggel 

szembeni rezisztenciája is javul. 

Szó esett technológiáról is. Mégpedig őszi kalászosok esetén két féle technológiát hallhattunk. Az első 

egy kétszeri kijuttatást tartalmazott, melynek első kijuttatása a bokrosodástól a két nóduszos állapotig 

elvégzendő. Mivel bokrosodás és a szárbaszökkenés energiaintenzív fejlődési stádiumaiban különösen 

fontos a növény számára a harmonikus, egyenletes és mindenekelőtt a dinamikus tápanyagellátás, 

amiben a Solvitis Cu az esetlegesen kialakuló „fehérlevelűség”, illetve a visszamaradt fejlődés elkerülése 

érdekében segíthet. A Kondisol N pedig jelentős gyökérnövekedést indukál, ami –többek között – 

hatékonyabb víz- és tápanyagfelvételt eredményez. 2 nóduszos állapotig alkalmazva pedig erőteljes 

szárszilárdító hatással rendelkezik.  Második kijuttatás esetén a Kondisol N, a Kondisol B+S és a Solvitis 

NPK a kalászhányástól a virágzás kezdetéig nitrogén és foszforpótlásra alkalmas. A második technológia 

csak egy kezelést tartalmaz kalászhányástól, ami elsősorban minőségjavítás céljából, de természetesen a 

jobb szemkitelítődésből, nagyobb hektolitersúlyból adódó magasabb terméshozam elérése érdekében 

ajánlott. Kalászhányás kezdetétől virágzás elejéig a Kondisol N és Solvitis NPK (12-7-4) nitrogéntartalma 

elősegíti a fehérje/sikér kialakulását és a szükséges foszfort is biztosítjuk a virágzáshoz. Kondisol N 

helyett Kondisol B+S-t is használhatunk. Ezzel a kezeléssel jól és gyorsan hasznosuló szerves ként 

(metionint) biztosítunk növényeink számára. 

Mi az Agromag részéről akkor vagyunk boldogok, ha a vendégek boldogok. Most úgy tűnik, hogy a 

sikeres rendezvény kapcsán okunk van boldognak lenni. Köszönjük szépen vendégeinknek, hogy 

megtiszteltek jelenlétükkel. 


