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Keresse a Monsanto és a Cheminova képviselőit a részletekért!

Kentaur 5G talajfertőtlenítő mikrogranulátum
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Az „EEN- Vállalkozásfejlesztési Hálózat” című rovatot az Enterprise Europe 
Network vállalkozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodája működteti
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Kiemelt tanácsadási szolgáltatásaink: 
•	 Forráslehetőségek,	finanszírozási	források	(vissza	nem	térítendő	tá-

mogatások,	kedvezményes	hitelek,	hitelgarancia	stb.)	felkutatása
•	 Saját	szervezetünk	által	közvetlenül	nyújtott	kedvezményes	feltéte-

lekkel	támogatott	beruházási	és	forgóeszközhitelek	(konstrukciótól	
függően	akár	6,5	%-os	kamattal)

•	 Adózási	szaktanácsadás	(adószakértő	segítségével)
•	 EU	törvényhozás:	jogszabályok,	szabványok	és	szakpolitikák	(pl.	kö-

zösségi	politikák)
•	 Az	EU	aktuális	projektjei:	programok,	pályázatok
•	 Nemzetközi	szakkiállítások,	vásárok
•	 Rendezvények:	konferenciák,	képzések,	üzletember	találkozók,	szak-

mai	tanulmányutak
•	 Nemzetközi	tudás-	és	technológiatranszfer
•	 Innovációs	 /	 technológiai	audit	 (innovációs	 /	 technológiai	profilok	

létrehozása)
•	 Innovációs	és	üzleti	partnerkereső	adatbázis

Az	Európai	Bizottság	Vállalkozási	és	 Ipari	 Főigazgatósága	által	mű-
ködtetett	Enterprise	Europe	Network	hálózat	mintegy	600	vállalkozás-
fejlesztési	szervezetet	tömörít	Európa	mintegy	50	országában.	A	Hálózat	
tagjai	–	köztük	szervezetünk	a	PRIMOM	Vállalkozásélénkítő	Alapítvány	
–	a	legkiterjedtebb	segítségnyújtási	és	tanácsadó	szolgáltatást	nyújtják	
a	vállalkozások	számára,	azaz:	
-	 segítünk	 a	 vállalkozásoknak	 a	 potenciális	 kereskedelmi	 partnerek	

felkutatásában;
-	 segítséget	nyújtunk	új	termékek	kifejlesztésében,	új	piacokon	törté-

nő	megjelenésben;
-	 tanácsot	adunk	szakmai	témákban;
-	 biztosítjuk	a	véleménycserét	az	Európai	Unió	és	a	helyi	vállalkozások	

között.	

Irodánk egyik kiemelt tevékenysége:

TÉRÍTÉSMENTES TANÁCSADÁS
Kérdése	 van?	Választ	 szeretne?	Nem	 tudja	 kihez	 forduljon?	Nincs	

ideje	utánajárni?
Mi megtesszük Ön helyett!
Vállalkozás	indításával	vagy	már	meglévő	vállalkozása	működtetésé-

vel,	fejlesztésével	kapcsolatos	kérdéseire,	személyre	szabott,	szakszerű	
választ	 küldünk	 térítésmentesen	 –	 a	 kérdés	 összetettségétől	 függően	
–	5-10	napon	belül.	Bármilyen	témakörben	tehet	fel	kérdést!

FORDULJON HOZZÁNK,
HOGY TÉRÍTÉSMENTESEN

SEGÍTHESSÜNK VÁLLALKOZÁSÁNAK!

Enterprise Europe Network
V á l l a l k o z á s - f e j l e s z t é s i  h á l ó z a t

Kedvezményes kamatozású hitelek
Hazai Pályázati források (Új Széchenyi terv, EMVA, stb.)
Nemzetközi Pályázati források (FP7,
Eco-Innovation, Intelligent Energy Europe, stb.)
Nemzetközi Üzleti partnerkeresés
Nemzetközi Technológiai Partnerkeresés
Adózás Mezőgazdaság

Amennyiben konkrét kérdése van, azt egy külön lapon mellékelve a visszajelző lappal együtt juttassa vissza számunkra.
A tanácsadás az Ön számára teljesen térítésmentes, az az Enterprise Europe Network program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával kerül megvalósításra.

VISSZAJELZŐ LAP
TISZTELT OLVASÓ!
Jelen visszajelző lap segítségével kérjük adja meg adatait, és az Önt érdeklő témákat, hogy a témakörben 
leginkább jártas kollégánk felvehesse Önnel a kapcsolatot és segítsen a probléma megoldásában.
Ha elküldi telefonszámát, mi visszahívjuk Önt!

Név/Vállalkozás neve:

Kapcsolattartó:

Telefonszám:

E-mail cím:

Postacím:

Cím: Enterprise Europe Network – PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Víz u. 21/b.
Tel.: 42/414-188 •Fax: 42/414-186, E-mail: primomeu@chello.hu

Témakörök:

Aláírás:
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Az „Európai Üzleti Partnerközvetítés” és az című rovatot
az Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodája működteti �• 2014/1 szám: tél - tavasz •

Aktuális külföldi üzleti ajánlatok az Enterprise Europe Network Európai üzleti partnerközvetítő rendszeréből:

Bővíteni kívánja üzletfeleinek körét? 
Kipróbálná versenyképességét külföldi piacokon?

Lépjen	kapcsolatba	az	Enterprise	Europe	Network	nyíregyházi	irodájával,	hogy	üzleti	ajánlata,	ajánlatkérése	díjmentesen	eljuthasson	Európa	számos	
pontjára!	Igény	esetén	on-line	üzleti	partnerkeresés	az	Ön	által	megadott	paraméterekkel!	Valamennyi	ajánlat,	ajánlatkérés	felkerül	az	Enterprise	Europe	
Network	hálózatába,	ezáltal	Európa	mintegy	50	országában	600	vállalkozásfejlesztési	szervezet	adatbázisába.

Enterprise Europe Network
Európai üzleti  partnerközvetítés

Bolgár gyártó környezetbarát humuszt kínál eladásra 
/biotrágya vörös kaliforniai gilisztából.
Referenciaszám: 20130128005 BO 
Egy bolgár cég környezetbarát humusz gyártásával foglal-
kozik (vörös kaliforniai gilisztából), mely a kertészet minden 
területén hatékonyan fejti ki hatását. Alkalmazható mind a 
nagyméretű, mind a kiskertek gondozása esetén. Minden 
olyan szükséges anyagot tartalmaz (tápanyagok, huminsa-
vak, hormonok és egészséges mikroorganizmusok koncent-
rált formában), melyek a növények számára elengedhetet-
lenek. A vállalat eladásra kínálja a termékét kereskedelmi 
képviseletnek, közös vállalkozói együttműködéseknek vagy 
alvállalkozói szolgáltatóknak.

További	Üzleti	Ajánlatokat	és	Üzleti	Partnerkereséseket	találhat	az	Enterprise	Europe	Network	magyarországi	konzorciumának	weboldalán,	ahol	
hírlevelünkre	is	feliratkozhat:  http://www.enterpriseeurope.hu;	illetve	a	központi	weblapon,	ahol	regisztrálva	folyamatos	értesítést	kérhet	az	Ön	által	

megadott	kritériumoknak	megfelelő	profilokról:	http://een.ec.europa.eu.

Szerves talajjavítót gyártó lett vállalat keres forgalma-
zót. Referenciaszám: BOLV20131126009
A lett cég 2011-ben alapult és szerves talajjavító gyártásá-
ra szakosodott. A tavi üledék és szabadalmaztatott termék 
okos használatával a cég létrehozott egy termék sorozatot. 
A vállalkozásnál dolgozó szakemberek több éves szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek biológia, biofizika és hidro-
mechanika területén, ezzel megalapozták a versenyképes 
termelés alapjait. A talajjavító termék mellett biológiailag 
aktív humusz koncentrátumot is kínálnak, mely serkenti a 
növények fejlődését. A cég olyan eladókat keres, akik mű-
trágyával és vetőmaggal foglalkoznak.

Biotechnológiai cég kínál termék-alapú megoldásokat 
az állattenyésztési és környezetvédelmi piacokra.
Referenciaszám: BOUK20131122002
Az angol cég nemzetközi szinten piacvezető biotechnológi-
ában, mikrobiológiában, enzimológiában, biokémiában és 
immunológiában. Tudományos tapasztalataikat felhasznál-
va termék-specifikus megoldásokat fejlesztenek az állatte-
nyésztési és környezetgazdálkodási piacokra. A kutatási és 
fejlesztési részleg Smart Science technológiát használ, hogy 
olyan új termékeket és termék-fejlesztéseket hozzanak lét-
re, melyek nem csak laboratóriumi, hanem valós farmokon 
is alkalmazhatóak. A termékei és programjai bizonyítottak 
már farmokon, ipari alkalmazási területeken és a vevők kis-
kertjeiben egyaránt. 
A jelenlegi programjai a következőek:
• takarmány és élelem megőrzés;
• mycotoxin javítás;
• probiotikus élelem ellátás;
• környezetgazdálkodás és hulladékkezelés.
A brit vállalat olyan partnereket keres, akik terjeszthetik a 
termékeiket takarmánygyártó cégek számára, valamint akik 
állattenyésztési termékekre specializálódtak.

Lettország egyik legnagyobb szalma pellet gyártója ke-
res forgalmazót. Referenciaszám: BOLV20131126007
Lett cég kínál környezetbarát, kiváló minőségű szalma pel-
letet állattartók részére. A vállalat már öt éve működik si-
keresen. A termelési folyamatok négy gyárban folynak. A 
jelenlegi termelés volumenje megközelítőleg 10.000 tonna 
évente. A közeljövőben terveik között szerepel, hogy két új 
gyárat nyitnak Lettországban és kettőt Észtországban, így a 
legnagyobb szalma pellet gyártóvá válnak a Balti Államok-
ban. 
Különböző méretekben kínálja termékét:
• 5 kg (polietilén zacskóban csomagolva, 67 zsák egy rak-

lapon),
• 500 kg (nagy zsákban csomagolva),
• 1000 kg (nagy zsákban csomagolva).Moldovai cég mezőgazdaságra specializálódott.

Referenciaszám: 20120824009 BO
A moldovai cég 300 hektár mezőgazdasági terület gazdája, 
jelenleg szőlő- és almatermesztéssel foglalkozik, de kezde-
ményezni kíván egy vegyes vállalkozás létrehozását uniós 
partnerekkel abból a célból, hogy közös projektet hozzanak 
létre a mezőgazdaság területén. Egyik projektjének témája 
a szőlőből történő bortermelés, egy másik az alma ültet-
vényezést foglalja magába. A technológia, mely elérhető a 
piacon is, lehetővé teszi 50-60 tonna alma termelését. Egy 
másik projekt célja, hogy 140 hektár pellet gyártásra alkal-
mas lucernát termesszen.

Romániai cég gabonafélék, hüvelyes és olajos növények 
termesztésére valamint tejelő szarvasmarha nevelésére 
szakosodott, ehhez keres hasonló vállalkozói tevékeny-
séget folytató partnert.
Referenciaszám: 20090620009 BO
A romániai vállalkozás, melynek több mint 19 éves tapasz-
talata van a mezőgazdaság területén, 300 hektáron főként 
gabonafélék, hüvelyes és olajos növények termesztésével, 
valamint tejelő szarvasmarha (kb. 100 tejelő tehén és fiatal 
borjú) nevelésével foglalkozik. Arra törekszik, hogy hasonló 
tevékenységet folytató partnert találjon Európában.
Előnyök és innováció:
• a megfelelő földeken biogazdálkodást folytat (növény-

védő szerek, gombaölő szerek és műtrágya nélkül);
• a tehenek és a borjak számára nem ad antibiotikumo-

kat, növekedési hormonokat;
• jelentős piaci szegmens érdeke a biotermék.



Az „Pályázati lehetőségek” című rovatot az Enterprise Europe Network 
vállalkozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodája működteti
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Aktuális pályázati lehetőségek 

Innovatív technológiák bemutató-üzemi 
tájékoztató programokkal való
megismertetéséhez nyújtandó

támogatás
(MVH	152/2013.	(VIII.22.)	számú

közleménye)
Vissza	nem	térítendő	támogatás	vehető	igény-

be	bemutató	üzemi	programok	megvalósításá-

hoz.	Támogatás	a	támogatási	rendelet	3.	§	(4)	

bekezdése	alapján	az	alábbi	szakterületek	közül	

(legalább	egyre	vonatkozóan)	vehető	igénybe:

•	 növénytermesztés

•	 kertészet,

•	 integrált	növény-	és	talajvédelem,

•	 öntözés,	vízgazdálkodás,

•	 állattenyésztés,

•	 állategészségügy,

•	 állatjólét,

•	 mezőgazdasági	és	erdőgazdálkodási

	 gépesítés,

•	 mezőgazdasági	és	erdőgazdálkodási

	 technológia,

•	 megújuló	energia

•	 fenntartható	gazdálkodás,

•	 környezetvédelem,

•	 ökológiai	gazdálkodás,

•	 induló	fiatalok	gazdálkodása,

•	 kereskedelmi	forgalmazás	céljából	történő	

élelmiszer-előállítás,

•	 a	 külön	 jogszabályban	meghatározott	 kis-

termelői	élelmiszer-előállítás,

•	 erdőgazdálkodás,

•	 vadgazdálkodás,

•	 lovasturizmus.

Támogatási	 kérelem	 benyújtására	 jogosult	 az	

a	 személy	 vagy	 szervezet	 (őstermelő,	 családi	

gazdaság,	egyéni	vállalkozó,	egyéni	cég,	szövet-

kezet,	társas	vállalkozás,	termelői	csoport,	ter-

melői	és	értékesítési	szövetkezet,	beszerzési	és	

értékesítési	 szövetkezet,	 szociális	 szövetkezet,	

erdőgazdaság,	 erdészeti	 szaporítóanyag	 ter-

melő	gazdaság),	amelyet	az	EMVA	társfinanszí-

rozású	intézkedések	Irányító	Hatósága	előzőleg	

bemutató	üzemként	elismert	és	projekttervét	

a	 Nemzeti	 Agrárszaktanácsadási,	 Képzési	 és	

Vidékfejlesztési	 Intézet	(NAKVI)	vezetője	jóvá-

hagyta.

A	támogatás	felső	határa:

•	 egy	jogosult	résztvevőre	vonatkoztatva	88	

euró,	de	legfeljebb	25	000	Ft,

•	 egy	bemutató	üzemi	programra	vonatkoz-

tatva	2200	euró,	de	legfeljebb	625	000	Ft,

•	 egy	Bemutató	Üzem	részére	2015.	 január	

31-ig	52	929	euró,	de	legfeljebb	15	000	000	

Ft.

A	 támogatás	mértéke	 az	 elszámolható	 ki-

adások	100%-a.

Támogatási	kérelmet	az	MVH	által	rendsze-

resített	és	honlapján	közzétett	(www.mvh.gov.

hu)	formanyomtatványon,	postai	úton	az	ügy-

fél	 székhelye	 szerint	 illetékes	 regionális	MVH	

kirendeltséghez	kell	benyújtani.

A	 benyújtás	 ideje:	 2013. szeptember 1.- 

2014. június 30.

Forrás: www.mvh.gov.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak

támogatása (NFA-2014-KKV)
A	pályázat	 célja:	 a	 területi	 különbségek	 csök-

kentése,	 térségi	 felzárkóztatás,	 a	 helyi	 gazda-

ság	megerősítése,	 a	 KKV-k	 fejlődésének,	 gaz-

daságban	 betöltött	 szerepük,	 piaci	 pozícióik	

bővítése,	 új	 munkahelyek	 létrehozását	 ered-

ményező	beruházások	támogatása;	a	vállalko-

zások	számára	többlettámogatás	biztosítása	a	

gazdasági,	társadalmi	és	munkaerő-piaci	szem-

pontból	kedvezőtlen	helyzetű	területfejleszté-

si-statisztikai	 kistérségekben,	 településeken;	

az	 álláskeresők	 foglalkoztatásának	ösztönzése	

kiemelt	összegű	kiegészítő	támogatással;	a	fog-

lalkoztatás	 regionális	 különbségeinek	mérsék-

lése	kiegészítő	támogatás	biztosításával.

A	 pályázaton	 kizárólag	 Magyarországon	

székhellyel	 vagy	 az	 Európai	 Gazdasági	 Térség	

(EGT)	területén	székhellyel	és	Magyarországon	

telephellyel,	fiókteleppel	rendelkező	KKV-k	ve-

hetnek	részt.

A	támogatás	mértéke:	

Nem	 regisztrált	 álláskereső	 személy	 ese-

tén,	 új	 munkahelyenként	 1,5	 millió	 Ft.	 Ezen	

kívül	az	alábbi	kiegészítő	támogatásokra	lehet	

pályázni,	külön-külön,	illetve	halmozottan:

a)	 amennyiben	a	beruházás	hátrányos	helyze-

tű	 kistérségben,	 településen	 valósul	meg,	

új	munkahelyenként	200	ezer	Ft,	vagy

b)	 amennyiben	a	beruházás	leghátrányosabb	

helyzetű	 kistérségben,	 továbbá	 a	 leghát-

rányosabb	 helyzetű	 kistérségekkel	 azonos	

elbánásban	részesített	településen	valósul	

meg,	új	munkahelyenként	300	ezer	Ft,

c)	 amennyiben	 a	 beruházás	 befejezését	 kö-

vetően	a	munkaügyi	kirendeltségeken	nyil-

vántartásban	 lévő	 kiközvetített	 álláskere-

sők	foglalkoztatására	vállalkozik	a	pályázó,	

új	munkahelyenként	500	ezer	Ft,

d)	 amennyiben	 a	 c)	 pontban	meghatározott	

álláskeresők	közül	a	helyi	cigány	kisebbségi	

önkormányzat,	 ennek	 hiányában	 a	 roma	

érdekképviseleti	 vagy	a	 roma	 civil	 szerve-

zet	vagy	az	etnikai	szószóló	ajánlására	a	pá-

lyázó	 roma	 munkavállaló	 foglalkoztatását	

vállalja,	új	munkahelyenként	300	ezer	Ft,

e)	 amennyiben	 a	 beruházás	 szabad	 vállalko-

zási	 zónában	valósul	meg,	az	a)	vagy	a	b)	

pontban	 meghatározott	 kiegészítő	 támo-

gatáson	kívül	új	munkahelyenként	további	

400	ezer	Ft.

A	 támogatás	 részletes	 feltételeit,	 a	 pályázat	

elkészítéséhez	 szükséges	 információkat,	 va-

lamint	 a	 kötelezően	 kitöltendő,	 a	 pályázattal	

benyújtandó	 dokumentumokat	 a	 pályázati	

felhívás,	 a	 pályázati	 útmutató	 és	 mellékletei	

együttesen	 tartalmazzák.	 A	 pályázati	 doku-

mentáció	 a	 Nemzetgazdasági	 Minisztérium	

(a	 kormányzati	 portálon:	www.kormany.hu,	 a	

keresőbe	beírni	a	pályázat	kódjelét:	NFA-2014-

KKV)	és	a	Nemzeti	Foglalkoztatási	Szolgálat,	a	

Nemzeti	 Munkaügyi	 Hivatal	 (nfsz.munka.hu,	

www.munka.hu/Foglalkoztatás)	 honlapjáról	

letölthető,	valamint	kérés	esetén	a	munkaügyi	

központokban	és	a	járási	munkaügyi	kirendelt-

ségeken	átvehető.	

A	 benyújtás	 ideje:	 2014. január 9-től 2014. 

február 14-ig.

Forrás: www.munka.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A	67/2007	(VII.26)	FVM	rendelet:	az	Európai	Mezőgazdasági	Vidékfejlesztési	Alapból	a	fiatal	mezőgazdasági	termelők	számára	nyújtandó	támoga-
tások	részletes	feltételeiről;	illetve	a	113/2009.	(VIII.	29.)	FVM	rendelet:	az	Európai	Mezőgazdasági	Vidékfejlesztési	Alapból	a	fiatal	mezőgazdasági	
termelők	indulásához	a	2009.	évtől	nyújtandó	támogatások	részletes	feltételeiről	szóló	rendeletek	szabályozása	alapján	a	2008.,	2009.,	2010.	és	
2012.	évben	nyújtott	támogatások	NYERTES	PÁLYÁZÓI,	akik	lapunkat	jelölték	meg	a	nyilvánosság	biztosítására:

Jelmagyarázat: 1: 2008-as évben nyertes pályázó; 2: 2009-es évben nyertes pályázó; 3: 2012-es évben nyertes pályázó

A megjelentetéssel eleget kívánok tenni a PÁLYÁZATOMBAN VÁLLALT nyilvánosság biztosításának.

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A	67/2007	 (VII.26)	FVM	rendelet:	az	Európai	Mezőgazdasági	Vidékfejlesztési	Alapból	a	fiatal	mezőgazdasági	 termelők	számára	nyújtandó	
támogatások	részletes	feltételeiről;	illetve	a	113/2009.	(VIII.	29.)	FVM	rendelet:	az	Európai	Mezőgazdasági	Vidékfejlesztési	Alapból	a	fiatal	me-
zőgazdasági	termelők	indulásához	a	2009.	évtől	nyújtandó	támogatások	részletes	feltételeiről	szóló	rendeletek	szabályozása	alapján	a	2008.,	
2009.	és	2012.	évben	nyújtott	támogatások	NYERTES	PÁLYÁZÓI,	akik	lapunkat	jelölték	meg	a	nyilvánosság	biztosítására:

C0 M100 Y100 K0

C85 M10 Y100 K10

C0 M0 Y0 K60

LOG Ó ALAPSZÍNEI

NÉV SZÉKHELY / 
TELEPHELY FEJLESZTÉS ELNYERT 

TÁMOGATÁS

Bíró Tibor3 Pusztadobos Kertészet: alma, csonthéjas. Mérete: 10 EUME. Fejlesztés: gép- és földvásárlás 40.000 euro

Csathó Tibor3 Egerszólát

Komplex biogazdaság (kertészet, gyümölcsös, állattartás). Mérete: 21 ha. Fajták, 
kultúrák: szabadföldi és fóliás zöldségtermesztés, vegyes gyümölcsös, rackajuh 
és mangalica tartás. Fejlesztés: földterület vásárlás és bérlet, gép és eszközök 
vásárlása. TaltosKert.hu

40.000 euro

Gajdán Edit1 Nyíregyháza / 
Hajdúböszörmény

Szántóföldi növénytermesztés: csemegekukorica, takarmánykukorica, napraforgó. 
Mérete: >10 EUME. Fejlesztés: termőföld beruházás 40.000 euro

Gondos Gergely2 Vécs, Telektanya Mezőgazdaság: Búza, Napraforgó, Cigája juh. Mérete: 10 ha, 90 db juh. Fejlesztés: 
300 db juh 40.000 euro

Járosi Lívia3 Balatonhenye

Bio zöldség, állattartás: paradicsom, tájfajta burgonyák és további közel 100 
féle zöldség termesztése, kézműves konzervek előállítása, bio tojás előállítása. 
Mérete: 20,49 EUME. Fejlesztés: területek vásárlása, állattartó épület kialakítása, 
gépbeszerzés

40.000 euro

Járosi Tamás3 Balatonhenye
Állattartás (mangalica), bio zöldség termesztés és takarmány előállítás. Mérete: 
21,62 EUME. Fejlesztés: állattartó létesítmények kialakítása; gépek, eszközök 
vásárlása, fejlesztése

40.000 euro

Kacsur Gyula2 Piricse Szántóföldi növénytermesztés: Búza, Kukorica, Napraforgó. Mérete: 7 EUME. 
Fejlesztés: mezőgazdasági gépek és szántóföld vásárlás 30.000 euro

Kapás Csaba2 Jánoshalma
Méhészet. Mérete: 230 méhcsalád. Az elnyert összeget méhészeti telephely, 
méhcsaládok és a méhészethez nélkülözhetetlen eszközök (szállító jármű, kaptár, 
mézpörgető, hordók stb.) vásárlására fordítottam.

40.000 euro

Nagy Edina3 Tiszaeszlár Növénytermesztés: burgonya, görögdinnye, gomba. Mérete: 10,27 EUME 10.522.800 Ft

Nitt Aletta2 Kisharsány Mezőgazdaság: Szőlő. Mérete: 10 EUME. Fejlesztés: berendezés (tartályok), gépek 
(palackozó, dugózó, soraljaművelő, traktor) 10.000.000 Ft
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Mit és hogyan vessünk tavasszal? 
Mit és hogyan vessünk tavasszal?

A szabadföldi vetés idejét egyrészt a mag csí-
rázásához szükséges talajhőmérséklet, más-
részt a növény tenyészidő alatti hőigénye, a 
termesztés módja és célja határozza meg. A 
tavaszi ültetési idény a fagyok elmúltával má-
jus végéig, június elejéig terjed, de nyugodtan 
elültethető bármilyen edényes növény ezen 
idő után is.

Mit vessünk tavasszal?
A kora tavaszi vetés ideje	 ak-

kor	van,	amikor	már	rá	lehet	menni	
a	talajra,	február	közepétől	márci-
us	végéig.	A	hidegtűrő	növényeket	
ilyenkor	 vethetjük,	 pl.	 sárgarépa, 
petrezselyem, hónapos retek, bor-
só, fejes saláta, spenót, sóska és a 
hagymafélék	 vetése,	 duggatása	 is	
elvégezhető.

Késő tavaszi vetésnek	 nevez-
zük	az	április	elejétől	május	elejéig	
tartó	 munkálatokat.	 Ilyenkor	 vet-
jük	 a	 melegigényes	 növényeket:	
dinnyefélék, tök, uborka, sütőtök, 
paprika, paradicsom, burgonya, 
bab, csemegekukorica.	 Vethetünk	
még	 ebben	 az	 időszakban	 céklát, 
nyári retket, káposztaféléket, ci-
kóriát, spenótot, sóskát is.

Hogyan válasszunk
vetőmagot?

Mindig	 is	 szerettek	 a	 kertes	 ház-
zal	 rendelkezők	 saját	 zöldséget	 termeszteni,	
de	 érdemes	 előre	 átgondolni,	 hogy	miből	 és	
mennyit	szeretnénk	előállítani.	Először	is	mér-
jük	 fel,	 hogy	 hány	 ember	 szükségleteit	 kell	
kielégíteni,	és	hogy	ehhez	mekkora	terület	áll	
a	 rendelkezésre.	Nem	árt,	ha	a	konyhakert	el	
van	szigetelve	az	élvezeti	kerttől,	nehogy	a	ro-
hangálás,	 kutyák	 ásása,	 stb.	 dúlja	 szét	 a	 szép	
ágyásokat.	 Ezután	 válasszuk	 ki	 a	 szükséges	
zöldségeket.	 Vegyük	 figyelembe,	 hogy	 mi	 az,	
amit	szeretünk,	mi	az,	amiből	sosem	főznénk.	
Ha	például	nem	szeretjük	a	petrezselymet	ne	
vessünk	belőle	csak	azért,	mert	olcsó	volt.	Je-
gyezzük	 fel	 egy	 papírra	 a	 zöldségeket,	 és	 ke-
ressük	 fel	a	böngészőnket,	hogy	kiválasszuk	a	
legmegfelelőbb	fajtákat.	Ha	kicsi	a	kert,	akkor	
inkább	bőtermőket	válasszunk,	ha	keveset	tud-
juk	gondozni,	akkor	ellenálló	 fajtákat,	ha	hely	
és	idő	is	van	bőven,	akkor	a	legfinomabbakat.	
Persze	előfordul,	hogy	ezek	a	kritériumok	néha	
épp	egybe	esnek,	de	őszintén	szólva	nem	vé-
letlen,	 hogy	 az	 egyes	 fajtákat	 kinemesítették.	
Miután	 a	 fajtákat	 kiválasztottuk,	 eltölthetjük	
a	telet	azzal,	hogy	olcsó	és	jó	helyet	keresünk,	
ahonnan	a	 lehető	 legtöbb	fajta	beszerezhető.	
Nyugodtan	 keresgélhetünk	 online	 vásárlási	
lehetőséget	is,	sok	esetben	a	speciális	fajtákat	
itthon,	áruházakban	nem	is	kaphatjuk	meg.

Az importált magvakkal nem árt az óva-
tosság: vannak	 olyan	 spanyol,	 olasz	 fajták	
ugyanis,	amelyek	ugyan	kikelnek,	de	a	növény	
képtelen	a	klímánkon	megélni.

A talaj előkészítése
Vetni	és	ültetni	 csak	megfelelően	előkészített	
talajba	 lehet	és	érdemes.	Különösen	az	egyre	
dráguló	vetőmagok	miatt	van	nagy	 jelentősé-
ge,	hogy	a	kiváló	minőségű	vetőanyag	megfe-
lelő	feltételek	közé	kerülve	kezdje	meg	a	csírá-
zást.	Az	előkészítés	nem	egyetlen	talajművelési	
eljárás,	hanem	azok	sorozata.	Általában	lazító-,	

porhanyító-,	 egyengető-,	 simító-	 és	 tömörítő	
eljárások	 után	 a	 talajfelszín	 alakításával	 feje-
ződik	be.	A	felsorolt	műveletek	célja	a	jó	vető-
ágy	kialakítása.	Ennek	legfontosabb	jellemzői,	
hogy	 a	 talaj	 morzsalékos,	 azaz	 aprómorzsás	
szerkezetű,	 ülepedett,	 vagy	 a	 szükség	 szerint	
tömörített,	a	felszíne	sima,	egyenletes	és	gyo-
moktól	mentes.

Az	aprómorzsás,	ülepedett	talaj	a	magvak	
csírázásához	szükséges	levegőt	és	vizet,	a	sima	
felszín	az	egyenletes	vetési	mélységet,	a	gyom-
mentesség	pedig	a	konkurencia	nélküli	élette-
ret	biztosítja	a	kultúrnövények	számára.

Kora tavaszi vetés
A	 vetés	 vagy	 ültetés	 időpontjától	 függően	 az	
egyes	talaj	előkészítési	műveletek	különböznek	
egymástól.	A	kora	tavaszi	vetésű	(februárban,	
márciusban)	 növények	 számára	 a	 talaj	 előké-
szítése	az	őszi	ásás	vagy	szántás	elegyengeté-
sét,	esetleg	 sekély	művelését	 jelenti.	 Ilyenkor	
a	 talaj	 omlós,	 könnyen	 porlad,	 a	 jó	 vetőágy	
kialakításához	 elegendő	 a	 simítózás	 vagy	 a	
gereblyézés.	 Tömődött	 talajon	 fogas	 boronát	
kell	alkalmazni,	 s	ezután	következik	a	simítás.	
Gyomok	ellen	ilyenkor	általában	még	nem	kell	
védekezni.

Ha	azt	szeretnénk,	hogy	kertünk	nyáron	a	
legszebb	oldalát	mutassa	meg	nekünk,	fontos	
a	tavaszi	talaj	előkészítés,	amely	nagyban	befo-
lyásolja	a	növények	fejlődését.

Néha	 meglepődünk	 azon,	 hogy	 kertünk	
ugyanazon	 részén	 az	 egyik	 növény	 képes	 az	

egekig	 növekedni,	 míg	 a	 másik	 növény	 meg	
sem	mozdul.	A	növényeknek	eltérő	a	talaj	igé-
nyük,	 épp	 ezért	 fontos	 meghatározni	 a	 talaj	
minőségét	és	kémhatását.

Ha	biztosra	szeretnénk	menni,	vásároljunk	
egy	talaj	PH	mérő	készüléket,	ez	ma	már	min-
den	 nagyobb,	 mezőgazdasági	 boltban	 besze-
rezhető.

Vegyünk	 mintát	 a	 különbö-
ző	 ágyásokról,	 majd	 a	 talajmintát	
helyezzük	 el	 egy	 lapos	 tálkában	
szétmorzsolva,	és	válogassuk	ki	az	
esetleges	köveket,	fadarabokat	be-
lőle.	A	talajból	vegyünk	egy	kis	da-
rabot,	ezt	szórjuk	bele	a	kémcsőbe,	
majd	töltsük	fel	a	tesztfolyadékkal.	
Ezután	 jó	alaposan	 rázzuk	össze	a	
kémcső	tartalmát,	várjunk	pár	per-
cet,	hogy	leülepedjen	a	talaj,	majd	
olvassuk	 le	 a	 mért	 eredményt.	
Mivel	 a	 kert	 talajának	 PH	 értéke	
nagyban	 változhat,	 érdemes	 több	
talajmintát	is	megvizsgálni.

De	ezen	kívül	még	fontos	a	ta-
laj	típusa	is,	hiszen	egy	kötött	agya-
gos	 talajon	 más	 növények	 élnek	
meg,	mint	egy	laza	jó	vízáteresztő	
képességű	 talajon.	 Minden	 kerti	
talajnak	jót	tesz,	ha	évente	egyszer	
tápanyaggal	töltjük	fel,	ezért	éven-
te	legalább	egyszer	ássunk	be	istál-
lótrágyát	 egy	 ásónyom	mélyen.	 A	
tárgyát	 ősszel	 vagy	 kora	 tavasszal	
érdemes	beásni	a	talajba,	így	mire	

eljön,	az	ültetés	ideje	már	lebomlik	a	tápanyag	
nagy	része.

A	 legtöbb	 kertben	 a	 gyomok	 okozzák	 a	
gondot,	de	sajnos	rossz	hírünk	van,	itt	kétkezi	
munka	nélkül	nem	tudunk	hatásos	eredményt	
elérni.	Egy	kertet	bizony	hetente	ki	kell	gyom-
lálni,	ha	egy	rendezett	szép	kertre	vágyunk,	a	
gyomirtót	 lehetőleg	 felejtsük	 el,	 mert	 nem	
csak	 a	 gyomokat,	 de	minden	más	 növényt	 is	
kipusztít	 kertünkben.	 Gondoljunk	 csak	 bele,	
hogy	ha	egy	vegyszer	a	gyomot	kiírtja,	akkor	az	
a	többi	növényre	nem	káros?	Higgye	el	kedves	
olvasó,	még	nem	 találtak	 fel	 olyan	 szert,	 ami	
meg	tudja	különböztetni	a	gyomot	a	virágtól.

De	 a	 gyomok	 szaporodása	 ellen	 nagyban	
lehet	védekezni,	ha	a	kertben,	az	ágyásokban,	
szétterítünk	egy	réteg	mulcsot,	amely	meggá-
tolja	a	gyomok	elszaporodását,	és	nem	engedi	
kiszáradni	a	talajt.

Érdemes	a	kerti	talajt	legalább	egyszer	be-
vizsgálni,	így	tudni	fogjuk,	hogy	melyik	ágyásba	
milyen	növényt	lehet	telepíteni.

A	 vetésidőt	 a	 növények	 csírázáskori	 hő-
igénye,	 a	 tenyészidő	 alatti	hőigénye,	 illetve	 a	
termesztésük	 módja	 és	 célja	 határozza	 meg	
leginkább.	 A	 kora	 tavaszi	 vetések	 ideje	 ak-
kor	van,	amikor	a	 talajra	már	 rá	 lehet	menni,	
vagyis	nem	tapad	túlságosan	a	cipőre	és	a	szer-
számokra	sem.	Ez	azután	március	végéig	tart.	
Ilyenkor	vethetők	a	hidegtűrők;	a	zöldségfélék, 
a sárgarépa, a petrezselyem, március elejétől 
a borsó, a fejes saláta, a spenót, a sóska, a 
hagyma, a gyöngyhagyma. A	vetés	mélysége	
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apró	magoknál	1-3	cm	(sárgarépa,	
petrezselyem,	hagyma,	saláta),	kö-
zepes	 magoknál	 2-4	 cm	 (uborka,	
retek,	 cékla,	 tök),	 nagy	 magvúak-
nál	 4-6-7	 cm	 (borsó,	 bab)	 legyen.	
A	vörös-	és	 lilahagyma	valamint	a	
fokhagyma	 „tavaszi”	 gerezdjei	 4-6	
cm	mélyre	duggathatók.

Késő tavaszi vetés
A	késő	tavaszi	vetések	ideje	a	lég-
hőmérséklet	és	egyben	a	talaj	hő-
mérsékletének	 emelkedésével	 ér-
kezik	el.	Ez	általában	április	elejétől	
május	 elejéig	 tart.	 Ha	 nem	 neve-
lünk	cserépben	(tejfölös	pohárban)	
tököt,	dinnyét,	uborkát,	úgy	április	
10	körül,	 amikor	a	 talajhőmérsék-
let	 eléri	 a	 10-12	 °C-ot,	 vethetjük	
őket	szabad	földbe.	Paprika,	para-
dicsom,	 bab,	 csemegekukorica	 vetését	 április	
közepén	végezzük,	amikor	a	talaj	hőmérséklete	
tartósan	12-14	°C.	Ilyenkor	vethetők	a	meleg-
igényes	 zöldségfélék,	 a	dinnye, a tökfélék, az 
uborka, a paradicsom, a paprika, a bab és a 
csemegekukorica.	Ebben	az	időben	szokás	még	
vetni	 a	 céklát, a nyári retket, a káposztafélé-
ket, a cikóriát és a spenótot, valamint a sóskát. 
Ugyanígy	az	egynyári	virágokat;	többek	között	
a csodatölcsért, a díszbabot, a dísznaprafor-
gót, a kínai szegfűt, a legényrózsát, a pillangó-
virágot, a porcsinrózsát, a seprűfűt valamint 
az egynyári krizantémot és a mályvarózsát.	
A	 pontos	 vetésidő	 meghatározásához	 vetési	
naptárak	is	segítséget	adnak,	ezen	kívül	a	vásá-
rolt	magvak	csomagolóanyagán	is	feltüntetik	a	
kedvező	vetésidőt.	A	többnyire	meglehetősen	
tág	időtartománnyal	kapcsolatban	csak	azt	kell	
szigorúan	venni,	hogy	előtte	még	ne	és	utána	
már	ne	kerüljön	sor	vetésre.	

A vetőmagvak felkészítése
A	vetőmagvak	vizsgálata	és	felkészítése	nagyon	
indokolt,	 ez	 sohase	 maradjon	 el.	 Ha	 a	 vetés	
előtt,	a	magvak	csírázóképességével	kapcsola-
tosan	kétségek	merülnének	fel,	próbacsírázta-
tás	szükséges.	Lapos	kis	tálkába,	átnedvesített	
szűrő-	vagy	itatóspapírra	kell	elhelyezni	a	kétes	
magból	 legalább	 tíz	 szemet,	 és	 a	 csíráztatási	
hőmérsékletüknek	 megfelelő	 helyen	 kerülje-
nek	 kicsíráztatásra.	 Nagyobb	 szemű	 magvak	
nyirkos	 homokban	 is	 csíráztathatók.	 Mivel	 a	
megfelelő	 hőmérséklet	 és	 a	 nedvesség	 mel-
lett,	 levegő	 is	 szükséges	 a	 kicsírázáshoz,	 nem	
szabad	túlöntözni	a	magvakat.	A	csírázási	szá-
zalék	 ismeretében	 dönthető	 el,	 hogy	 a	 kétes	
értékű	 magot	 érdemes-e	 elvetni,	 akár	 meg-

felelő	 rátartással.	 Legjobb	mindig	 friss	magot	
vetni,	viszont	a	második	évben	csíráznak	a	leg-
kedvezőbben	 a	 kabakosok	 (dinnyék,	 tökfélék,	
uborkák).	

Áztatás	vagy	előcsíráztatás	akkor	célszerű,	
ha	 siettetni	 kell	 a	 kelést,	 például	 megkésett	
vetéskor,	 az	 elgyomosodás	 elkerülésére	 vagy	
korán	támadó	károsítók	támadási	idejének	le-
rövidítésére.	A	vetés	előtt	a	magvakat,	6-8	órán	
át	kell	vízben	tartani,	a	csíráztatási	hőmérsék-
leten.	Az	előcsíráztatáshoz	magvakat	a	legjobb	
kis	vászon-	vagy	 tüllzacskóba	 tölteni,	bekötni,	
esetleg	 nedves	 homok	 közé	 rétegezni	 és	 a	
csírázáshoz	 kedvező	 hőmérsékleten	 tartani.	
Amint	a	fölrepedő	héjú	magvak	egy-két	száza-
lékánál	megjelennek	az	első	kis,	fehéres	színű	
csírakezdemények,	azonnal	el	kell	kezdeni	a	ve-
tést.	Mindig	nedves	földdel	kell	takarni	őket	a	
kiszáradás	ellen.	Az	így	vetett	magok	(pl.	ubor-
ka,	tök)	fokozottan	érzékenyek	a	szárazságra	és	
ezért	rendszeres	öntözéssel	kell	a	nedvességet	
biztosítani.

A vetés módja
A	vetés	módja	többféle	is	 lehet.	Közülük	min-
dig	 a	 legcélravezetőbbre	 essen	 a	 választás.	 A	
sorba	vetés	egyik	legfőbb	előnye,	hogy	a	vetett	
mag	mennyisége	 ilyenkor	 jól	 ellenőrizhető.	 A	
takarás,	 vagyis	 a	 takaróföld	 vastagsága	 pedig	
a	kellő	sortávolságokban	húzott	vetőbarázdák	
mélységével	 jól	 szabályozható.	 Keléskor,	 az	
egymás	szomszédságában	kelő	magvak,	egye-
sült	erővel	emelik	a	rájuk	nehezedő	takaróföl-
det,	ezért	kevesebb	csíra	pusztul	el	a	befulla-
dástól.	A	gyorsan	csírázó,	kelő	saláta	vagy	retek	
vetőmagjához	 más	 ilyen	 növény	 magjából	 is	
bekeverve	 sorjelzőnek,	 a	 talajporhanyítás	 is	
könnyen	elvégezhető	és	a	kelés	utáni	gyomta-
lanítás	 is	 egyszerű.	A	 sorba	 vetésnél	 a	helyes	
sortávolságra	és	 jó	mélységben	kihúzható	ve-
tőbarázdákba	morzsolva	 szórhatók	 el	 a	 mag-
vak,	 a	 szóródásuk	egyenletességét	 és	 sűrűsé-
gét	folyamatosan	ellenőrizve.

A	 fészekbe	 vetés	 akkor	 indokolt,	 ha	 nagy	
tőtávolság	 szükséges;	 a	 babon	 kívül,	 a	 kaba-
kosoknál,	vagyis	a	tökféléknél,	a	dinnyéknél	és	
esetenként	az	uborkánál,	valamint	a	csemege-
kukoricánál.	A	megfelelő	 sor-	 és	 tőtávolságok	
szerint	hosszában	és	keresztben	bevonalazott	
területen	 kellő	 mélységben	 kimélyített	 fész-
kek	mindegyikébe	több	(2-5	szem)	mag	kerül,	

és	 majd	 kelés	 után	 ritkíthatók.	 A	
vetés	 mélysége	 általában	 a	 mag	
átmérőjének	 a	 négy-ötszöröse	 is	
lehet.	 Száraz	 időjárásnál	 vagy	 na-
gyon	laza	talajba	ennél	sokkal	mé-
lyebben,	 csapadékos	 időben	 vagy	
erősen	kötött	talajon	viszont	ennél	
jóval	sekélyesebben	is	lehet	vetni.	
A	tényleges	vetési	mélység	tehát	a	
vetőmag	 nagysága,	 a	 talaj	 kötött-
sége	és	nedvességtartalma	szerint	
határozható	meg	helyesen.

A	vetés	sűrűsége	általános	ér-
vényűen	 aligha	 határozható	 meg.	
Arra	kell	ügyelni,	hogy	a	kikelő	nö-
vények	ne	gátolják	egymás	fejlődé-
sét.	 Sűrűbben	 vethetők	 a	 kelésük	
után	még	ritkítandó	növények	(pa-
radicsom,	 paprika	 illetve	 sárgaré-
pa,	petrezselyem,	valamint	legény-

rózsa,	mályvarózsa	az	egynyári	virágok	közül).	
A	végleges	tenyészterületükre	kell	vetni	azokat	
a	helybe	vetendő	növényeket,	amelyeket	nem	
szokás	 ritkítani	 (bab,	 borsó,	 illetve	 porcsinró-
zsa,	nebáncsvirág).	A	vetés	takarása	sorba	ve-
téskor	 gereblye	 hátával	 a	 legegyszerűbb	 úgy,	
hogy	utána	ezzel	le	is	kell	nyomkodni	a	földet.	
Nehéz,	durva	rögű	talajon	az	elvetett	magvak-
ra	 finoman	morzsolt	 nyirkos	 kerti	 földet	 vagy	
komposztkeveréket	 érdemes	 elszórni	 takaró-
ként.	 Fészekbe	 vetéskor	 a	 takarás	 kapával	 a	
legkönnyebb.	Utána	a	 kapa	 lemezével	ugyan-
csak	 enyhén	 lenyomkodható	 a	 takaróföld.	
Kabakosok	 vetését	 követően	 a	 fészket	 tányér	
alakúra	 szokás	eligazítani.	A	 takaróföld	 tömö-
rítése	nyomja	a	magvakhoz	az	enyhén	nyirkos	
földet.	 A	 nagyobb	 üregek	 megszüntetésével	
elősegíti	 a	 folyamatos	 nedvességáramlást	 az	
alsóbb	 talajrétegekből,	 a	magvetés	 szintjébe.	
A	vetés	ápolása	nem	szokott	különösebb	mun-
kát	jelenteni.	Legjobb,	ha	a	vetés	előtt	annyira	
nedves,	 illetve	 beöntözött	 a	 talaj,	 hogy	 az	 a	
kelésig	 megfelelő	 nedvességet	 tartalmazzon.	
A	vetés	utáni	öntözés	azért	nemegyszer	szük-
séges,	 amikor	 viszont	 törekedni	 kell,	 hogy	 ne	
alakuljon	ki	a	felszínen	száraz,	cserepes	réteg.	
Elkerülhető	 az	 öntözés	 miatti	 talajcserepe-
sedés,	 ha	 a	 talajt	 a	 kelésig	 nedvesen	 tartjuk,	
esetleg	 eleve	 árnyékolt	 helyre	 ültetünk	 vagy	
nedves	papírral,	 zsákvászonnal,	műanyag	 fóli-
ával,	illetve	jó	nedvességtartó	komposztréteg-
gel,	homokos	 földdel	 fedjük	a	vetés	helyét.	A	
vetési	 hibák	egyike,	 hogy	nem	kelnek	 ki	 jól	 a	
magvak,	 ami	 túl	 nedves,	 ragadós,	 szalonnás	
talajok	esetében	bizony	könnyen	bekövetkezik	
a	levegőhiány	miatt.	Ha	drazsírozott	magot	ve-
tettünk,	akkor	fokozottan	ügyeljünk	a	talajned-
vességre,	 mert	 először	 a	 drazsírozás	 anyaga	
szívja	magába	a	vizet	és	csak	utána	a	mag.	Ha	
ez	a	nedvesség	kevés	a	magvak	megduzzadnak,	
nem	 csíráznak,	 hanem	 előbb-utóbb	 elrohad-
nak.	Ez	előfordulhat	túl	mély	vetést	követően	
is,	 főleg	 kötött	 talajon.	 A	 túl	 korai	magvetés,	
vagy	erősen	hűvös,	csapadékos	időben	történő	
vetés	szintén	a	vetési	hibák	egyike.	Főleg	bor-
só,	uborka,	tök	és	bab	esetén	veszélyes.

Figyeljünk ezekre a sokszor aprónak tűnő 
dolgokra!

Sebestyén Márta
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Hogyan sikerült a DEKALB kukoricával
1 tonnával többet termelni 2013-ban?

A globális gabonakereslet alakulása

MIÉRT TERMELJÜNK TÖBBET?

PLUSZ 1 T/HA PROGRAM TAPASZTALATAI – 2013
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Külföldi kutatások alapján a világ népessége 
2030-ra 1,4 milliárd emberrel fog növekedni.
A népességnövekedés mellett a középréteg nö-
vekedésére számítanak. Ez a feldolgozott élelmi-
szerek, és a hús iránti kereslet növekedését irá-
nyozza elő, legalább harminc százalékkal a 2000 
évhez képest. Ezek a tendenciák jól mutatják a ta-
karmánynövények termelésének növekedési irányát.

2030-ra a kukoricatermés 76%-os növekedésé-
re számítanak világszinten.  

A mezőgazdaságban dolgozó emberek társadalmi 
felelőssége, hogy a jövő generáció igényeit ki tudja 
szolgálni. A termelésbe bevonható terület mennyisége 
drasztikusan már nem növelhető, így mindent meg kell 
tennünk, hogy az egységnyi területen a lehető legna-
gyobb termést tudjuk elérni.

Forrás: IHS Global Insights, Agriculture Division

2000 2010 2015 2020 2030

Fehérvári Sándor, Monsanto, fejlesztés vezető
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PLUSZ 1 T/HA PROGRAM TAPASZTALATAI – 2013

Magyarország kukoricatermesztési területe a KSH 
adatai szerint 1990-től napjainkig átlagosan százezer 
hektárral növekedett, és átlagosan több mint 1,5 t/ha-
ral tudtuk növelni a kukorica termésátlagot. Ez azt je-
lenti, hogy a hibridnemesítéssel elérhető évi 100 kg/
ha terméstöbbletből a magyar termelők a technológi-
ai fejlődéssel együtt évi 75 kg/ha-t tudnak realizálni.

A magyar kukoricatermelés reagál a világpiaci igényre. 
A kukoricakereslet bővülése az alternatív feldolgozási 
lehetőségeknek köszönhetően bővült az elmúlt időszak-
ban, de az elkövetkezendő évtizedekben az afrikai ke-
resletnövekedése is a termelés bővülését irányozza elő.

A termésnövelés korlátai: 

Magyarországon a száraz évek komoly terméscsök-
kenést okoznak a kukoricatermesztésben.
Az időjárás, és a tágan értelmezett környezet olyan 
határok közé szorítja a kukoricatermesztést, melyen 
nem tudunk változtatni.
A szűken vett termesztési környezet, mely táblaszin-
ten változik, olyan limitáló tényező, melyet hosszú-
távon, megfelelő talajműveléssel és termesztési tech-
nológiával tudunk befolyásolni és javítani.
A termesztési technológiát éves szinten tudjuk változ-
tatni. Termésünket komoly mértékben változtatja, a 
gépesítettség szintje, hogy milyen vegyszert, mennyi 
műtrágyát használunk. Ezek a tényezők komoly költ-
séget képviselnek, ám a befektetett érték megfelelő 
megtérülése érdekében jól kell alkalmaznunk ezeket 
a technológiákat.
A termelői gondosság, technológiai fegyelem olyan 
limitáló tényező, mely pénzben nehezen mérhető. 
Az alkalmazott technológia megfelelő időzítése, a gé-
pek gondos beállítása, és a precizitás olyan elemek, 
melyeket nem lehet pénzben kifejezni. Hatásuk sok 
esetben azonban nagyobb a realizálható termésünk-
re, mint a fenti elemeké.

A korlátozó tényezők megfelelő, és őszinte felmérése 
után minden termelőnek meg kell határozni a termesz-
tési célt, amit realizálni szeretne, és ahhoz kidolgozni 
a megfelelő termesztési technológiát.
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A +1 t/ha program ELEMEI

A +1 t/ha program EREDMÉNYEI

PLUSZ 1 T/HA PROGRAM TAPASZTALATAI – 2013
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Kísérletek: 144 helyszín

Átlagos terméstöbblet: 910 kg

Nyerési esély: 89,5%

+1 t/ha elérésének esélye: 45,8%

Minden termelő termesztési céljának megfelelő hibrid, hibridspecifi kus ajánlattétel a programban 
résztvevő termelőknek. Figyelembe vettük az általa alkalmazott technológiát, és a költségszintet. 
Minden termelő egyénre szabott ajánlatot kapott.
A hibridet minden esetben a DEKALB prémium termékei közül választottuk, a talaj adottságainak, 
és a termelési célnak megfelelően.
Az ajánlott DEKALB hibrid ismeretei alapján, és a termesztési célnak megfelelően hibridspecifi kus 
ajánlatot tettünk a betakarításkori tőszámra, a hibridnek- és a tavaszi időjárásnak megfelelően az 
ideális vetési időre.
A tápanyag-utánpótlásban módosítást ajánlottunk, amennyiben a termelési cél, a talaj szükségletei 
azt megkövetelték.
A vetés minősége kulcskérdés volt a programban. A vetési sebességet minden esetben igyekeztünk 
az ideális 8 km/h-ra csökkenteni. Minden kísérletben részt vevő termelő, az általa használt vetőmag 
minőségi paramétereinek megfelelő vetésmélységre, és a kivetendő tőszámra kapott útmutatást.

TERMÉSEREDMÉNYEK                 +1 t/ha kísérlet, összehasonlítva a nem DEKALB hibridekkel

A kísérletek közel 90%-ban sikerült magasabb termést elérni a +1 tonna/ha parcellákon, ami átlagosan 910 kg 
terméselőnyt jelentett, a nem DEKALB hibridet tartalmazó saját (üzemi) technológiához képest. Elmondhatjuk, 
hogy a kísérletek 46%-ában sikerült elérni a minimum 1 t/ha terméselőnyt. 

A kísérletek eredményeit megvizsgáltuk mind földrajzi, mind termésszintek megoszlásában, és a 
DEKALB által ajánlott termesztési technológia minden viszonyításban legalább 72%-ban magasabb 
termést biztosított a résztvevők számára, mint a nem DEKALB hibrid a termelő technológiájával.



11• 2014/1 szám: tél - tavasz •

Enterprise Europe Network ÔSTERMELÔPlusz G Y Á R A V A T Ó  A  F L I E G L - N É L

Miért érdemes a DEKALB-ot és 
a + 1 tonna/ha technológiát választani?

MAGYARORSZÁGON HA CSAK A LEGNAGYOBB TERÜLETEN TERMESZTETT HIBRID HELYETT AZ 

ALÁBBI DIAGRAMON SZEREPLŐ VALAMELY  DEKALB  HIBRIDET VÁLASZTANÁK A TERMELŐK, 

ÉS HOZZÁ ALKALMAZNÁK A +1 TONNA TECHNOLÓGIÁT, AZZAL KÖZEL 2 MILLIÁRD FORINT-

TAL NÖVELHETNÉNK A MEZŐGAZDASÁGBAN ELÉRHETŐ EREDMÉNYT.

Az esetek 80%-ban az üzemi technológiához képest magasabb árbevételt tudtunk elérni a +1 t/ha 
ajánlással. Még egy relatív alacsony terményár mellett is átlagosan 17 400 Ft/ha többletjövedel-
met biztosítottak a DEKALB hibridek, melyet az emelkedő terményárak már csak pozitívan befo-
lyásolnak.

PLUSZ 1 T/HA PROGRAM TAPASZTALATAI – 2013
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Azt gondoljuk, hogy a 2013-as évi eredmé nyek maguké rt beszé lnek, mindamellett a korai tapasztalatokból 
látjuk, hogy mé g szá mos lehető sé g á ll elő ttü nk a termé sá tlagok é s a kukoricatermeszté s jö vedelmező sé gé nek 
emelé sé hez.

Amennyiben kí vá ncsi a DEKALB +1t/ha ajá nlá sá ra, és szeretne részt venni a programban, keresse DEKALB 
kereskedelmi ké pviselő jé t, illetve jelentkezzen a www.pluszegytonna.hu honlapon! 

KÍVÁNUNK HASZNOS TERVEZÉSI IDŐSZAKOT!
A DEKALB fejlesztői csapata

Kísérletek: 28 helyszín

Többletjövedelem: 40e Ft/t terményáron: 17 400 Ft/ha

Többletjövedelem: 50e Ft/t terményáron: 23 200 Ft/ha

Nyerési esély: 79%

TÖBBLETJÖVEDELEM-SZÁMÍTÁS 
A legnagyob területen termesztett nem DEKALB hibridet, és a hozzá kapcsolódó üzemi technológiát 
alapul véve.
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Estilla, a martonvásári kukoricakínálat 
új csillaga 

A	mezőgazdasági	 termelők	minden	évben	
újabb	és	újabb	döntések	sorozatát	hozzák	meg	
annak	érdekében,	hogy	minél	nagyobb	termé-
sek	elérésével	jövedelmező	gazdálkodást	foly-
tassanak.	

Egy	 növénytermesztő	 gazdaságban,	 ami	
az	időjárásnak	igencsak	ki	van	szolgáltatva,	az	
egyik	 legfontosabb	 feladat	 a	 megfelelő	 vető-
mag	kiválasztása.	

Martonvásáron,	 a	 Magyar	 Tudományos	
Akadémia	 Agrártudományi	 Kutatóközpont	
Mezőgazdasági	 Intézetében	 számos	 hibridet	
nemesítettek	 ki	 annak	 érdekében,	 hogy	 az	
ország	minden	 termelője	 jó	minőségű,	 kiváló	
genetikai	 tulajdonságokkal	 rendelkező	 vető-
magokkal	érjen	el	földjén	bőséges	termést.		A	
folyamatos	nemesítő	munkának	köszönhetően	
a	 gazdák	 szinte	minden	évben	 találkozhatnak	
olyan	 hibridkukorica-újdonságokkal,	 amelyek	
előremutató	 tulajdonságaikkal	 a	 folyton	 vál-
tozó	 környezeti	 feltételekhez	 jobban	 tudnak	
alkalmazkodni,	mint	elődeik.

A	martonvásári	vetőmagkínálatból	a	2014.	
évi	kukoricavetéshez	egy	olyan	Marton	Gene-
tics	kukoricahibridet	ajánlunk	partnereinknek,	
amely	 a	 kísérletekben	 mutatott	 eredményei	
alapján	 a	 jövő	 évben	 is	 minden	 bizonnyal	 a	
gazdák	megelégedésére	szolgál.

Az	új,	ESTILLA	névre	keresztelt	kukoricahib-
rid	 fejlődését	két	aszályos	évben:	2012-2013-

ban	figyeltük	meg	kísérleti	sorokban.	Mindkét	
évben	 csapadékhiány	 jellemezte	 az	 adott	 évi	
kukoricatermesztést,	 így	 elsősorban	 a	 remek	
alkalmazkodóképesség,	 valamint	 a	 különböző	
agrotechnikai	tényezők	helyes	alkalmazása	ve-
zetett	kimagasló	eredményekhez.	

Magyarországon	nagyon	változatosak	a	nö-
vénytermesztési	feltételek,	ezen	belül	a	kukori-
catermesztés	céljára	alkalmas	területek	is	igen	
eltérőek	 az	 ország	 különböző	 pontjain.	 Ezért	
fontos,	 hogy	 egy	 bevezetésre	 kerülő	 	 hibrid	
mindenhol	 termeszthető	 legyen.	 Ilyen	kukori-
ca	az	ESTILLA.	

A	 Marton	 Genetics	 fajtakínálatban	 fellel-
hető	nagyon	 jó	 termőképességgel	 rendelkező	
MIKOLT	és	KAMARIA	mellett	ez	a	hibrid	valami-
vel	korábbi	tenyészidővel	rendelkezik	(tenyész-
ideje	 FAO	 350),	 ezáltal	 azokon	 a	 területeken	
is	 ajánljuk,	 ahol	 a	hosszabb	 tenyészidejű	 FAO	
400-as	 éréscsoportba	 tartozó	MIKOLT-nál	 ko-
rábbi		kukoricát	keresnek	a	gazdák,	de	a	koráb-
bi	 betakaríthatóság	 mellett	 a	 magas	 termés-
szint	elérése	is	fontos	szempont	számukra.

2013-ban	 a	 talajok	 eltérő	 tulajdonságai,	
a	gazdák	helyes	táblakiválasztása,	 illetve	a	ta-
lajmunkák	 megfelelő	 minőségben	 és	 időben	
történő	elvégzése	rendkívüli	módon	meghatá-
rozó	 volt	 egy-egy	 hibrid	 terméseredményére.	
Ezáltal	 a	 hibridek	 megmutathatták	 alkalmaz-
kodóképességüket	 a	 különböző	 vetésidőkhöz,	

talajelőkészítési	 módokhoz,	 talajtípusokhoz	
egyaránt.

Ebből	 a	 szempontból	 az	 ESTILLA	 remekül	
vizsgázott:	 a	 magas	 termésszintű	 területeken	
-		melyek	idén	elsősorban	a	jó	vízgazdálkodású	
talajokon,	korai	vetések	mellett	voltak	nyomon	
követhetők	 –	 a	 hibridek	 összehasonlításában	
számos	esetben	az	elsők	között	végzett.	

A	2013-as	évben	az	 aszály	 ellenére	a	Du-
nántúlon	 több	 megyében	 is	 találtunk	 kiváló	
eredményeket	az	ESTILLA	esetében.	Néhányat	
felsorolunk	az	idei	évben	elért	magas	termés-
átlagokból:

A	vizsgálódás	során	további	szempont	volt	
számunkra,	hogyan	lehet	elhelyezni	ezt	a	hibri-
det	az	eltérő	adottságú	helyeken	az	adott	terü-
leten	alkalmazott	kukoricák	sorában.	Ebben	a	
megközelítésben	is	kijelenthetjük,	hogy	a	vizs-
gált	hibridjeink	között,	minden	termőhelyen	az	
hibridek	 átlagát	 messze	 meghaladó	 termés-
szinteket	ért	el	az	ESTILLA.	

A	koraiságából	kiindulva	minden	gazdálko-
dónak	ajánljuk	ezt	a	most	bevezetésre	kerülő	
Marton	Genetics	hibridet,	akár	táblaszintű	ter-
mesztés	céljából,	hiszen	az	elmúlt	két	aszályos	
év	 tapasztalatai	meggyőztek	bennünket	arról,	
hogy	 az	 ESTILLA-val	 a	 gazdák	 magasabb	 ter-
mésszinteket	 tudnak	 elérni,	 jövedelmezőbbé	
válhat	 a	 kukoricatermesztésük	 még	 akkor	 is,	
ha	az	adott	évben	a	környezeti	feltételek	nem	
optimálisak.

Istvándi László
www.martongenetics.hu

Megye Kísérleti hely termés tonna/ha szemnedvesség  %

Fejér Sárbogárd 10,15 17,6

Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 12,33 14,5

Somogy Szólád 10,89 16,3

Komárom-Esztergom Ete 10,12 15,3

Komárom-Esztergom Mocsa 10,01 15,1
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jellege.	A	gazdálkodók	kiváló	kezdeti	 fejlődési	
erélyről,	 illetve	 jó	 tápanyaghasznosító	 képes-
ségről	számoltak	be,	amelyek	hozzájárulnak	a	
kukorica	szárának	stabilitásához.

Valamennyi	 agrotechnikai	 körülményt	 fi-
gyelembe	 véve	 megállapítható,	 hogy	 a	 korai	
vetésidő	 versenyelőnyt	 és	 jelentős	 termés-
többletet	jelentett	e	Marton	Genetics	hibridet	
termelő	gazdák	számára.	A	Mikolt	magas	 ter-

Termelési tapasztalatok Kelet-Magyarországon
a Mikolt kukoricahibriddel 

A	 hazai	 termőhelyi	 és	 éghajlati	 viszonyok	
kétségtelenül	kedveznek	a	kukorica	termeszté-
sének,	azonban	a	közelmúltban	 tapasztalható	
szélsőséges	időjárási	anomáliák	a	kukoricahib-
ridek	nagyfokú	alkalmazkodóképességét	köve-
telik	meg.	Célszerű	a	fajtaválasztás	során	még	
inkább	a	stabil	termőképességű	hibrideket	elő-
térbe	helyezni.

A	 kelet-magyarországi	 termelők	 körében	
egyre	 népszerűbbek	 az	Marton	Genetics	 hib-
ridek,	 ezek	 közül	 jelentős	 azon	 gazdálkodók	
száma,	 akik	 a	magas	 termésszintet	 gyors	 víz-
leadással	 párosító	Mikolt	 hibridet	 termesztik,	
amely	két	tényező	az	ország	keleti	felében	gaz-
dálkodók	számára	elismert	és	megbecsült	hib-
ridkukoricává	teszi.

A	martonvásári	hibridek	kínálatában	a	na-
gyon	 jó	 termőképességgel	 rendelkező	 Mikolt	
a	FAO	400-as	éréscsoportba	tartozik.	A	jó	ter-
mőhelyet	 és	 intenzív	 technológiát	 kimagasló	
terméssel	 hálálja	meg,	 de	 a	 gyengébb	 körül-
mények	esetén	is	átlag	felett	teljesít.	A	Mikolt	
biztonsággal	 termeszthető,	 ahol	 az	 ökológiai	
feltételek	a	FAO	400	eleji	hibridek	termeszté-
sére	megfelelőek.

A korábbi években és 2013-ban is stabi-
lan 10 tonna felett teljesített a közepes vagy 
annál jobb talajú termőhelyeken,	figyelembe	
véve	 az	 adott	 évjáratban,	 az	 átlagosnál	 jobb	
csapadékellátottsággal	rendelkező	területeket.

Kiváló	 termésének	 a	 nagyfokú	 alkalmaz-
kodóképesség	 mellett	 fontos	 összetevője	 az	
átlagostól	 eltérő,	 magasabb	 ezermagtömege,	
korai	virágzása,	valamint	kiemelkedő	generatív	

A Mikolt teljesítménye üzemi területen 2013.

Megye Helység Terület ha termés-t/ha szemnedvesség %

Békés Kondoros 50 9,60 15,0

Borsod-A.-Zemplén Szerencs 15 8,60 19,2

Hajdú-Bihar Kaba 60 11,00 20,0

Hajdú-Bihar Hajdúnánás 5 10,40 17,0

Hajdú-Bihar Nyírábrány 25 9,80 19,8

Jász-Nagykun-
Szolnok Tiszafüred 20 8,00 17,0

Pest Tápiószentmárton 15 8,30 17,0

Szabolcs-Sz.-Bereg Fehérgyarmat 2 9,00 20,0

A Mikolt teljesítménye üzemi kísérletben 2013.

Megye Helység termés-t/ha szemnedvesség %

Bács-Kiskun Fajsz 11,67 14,5

Bács-Kiskun Baja 9,61 17,3

Békés Mezőhegyes 8,61 17,7

Csongrád Hódmezővásárhely 10,30 13,8

Hajdú-Bihar Balmazújváros 12,91 18,5

mésszintje,	gyors	vízleadása	révén	hozzájárul	a	
gazdálkodók	termelési	eredményeinek	növelé-
séhez	még	akkor	 is,	 ha	 az	 adott	évben	a	 ter-
mesztés	feltételei	nem	a	legmegfelelőbbek.

Szarka Norbert
www.martongenetics.hu

Az idén is 10 tonna felett! 
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