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KICSIK ÉS NAGYOBBAK 
IS ELŐNYBEN?

Pénzügyi megoldásainkkal 
minden agrárcég megtalálja 
a fejlődés útját!

NÁLUNK LEHETSÉGES!
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A szántóföldi vagy gyep eredetű tö-
megtakarmányokra alapozott kérődző 
takarmányozás hatékonyságát, és így 
az állatállomány termelési szintjét 
nagyban befolyásolja az elérhető er-
jesztett takarmányok mennyisége és 
minősége. A tartósítási módok közül a 
szárításos és az erjesztéses változat áll 
rendelkezésünkre. Ezek közül a szárítva 
tartósított takarmányok nagyobb be-
kerülési költségén kívül további gond, 
hogy a napjainkban használt intenzív 
szarvasmarha állományok takarmá-
nyozásában nem használhatók nagy 
mennyiségben. Az erjesztett takarmá-
nyok – a szárítási költség elmaradása 
miatt – kisebb bekerülési költségűek. 
Továbbá kiszámíthatóbb, homogénebb 
minőségben állíthatók elő. A kisebb 
szárazanyag tartalmuk és egyéb beltar-
talmi komponenseik miatt állataink szí-
vesebben és nagyobb mennyiségben 
fogyasztják, mint a szárítva tartósított 
takarmányokat.

A szilázs és a szenázs készítés ana-
erob (levegőtől mentes) körülmények 
között zajló mikrobás tevékenység 
eredménye. Az erjesztés során a ta-
karmányt a növényi légzés és a káros 
mikrobás tevékenység eredményeként 
érhetik veszteségek, melyeket minimá-
lis szintre kell szorítani. Az erjesztéses 
tartósítás lényege, hogy a takarmány-
növény felületén található baktériumok 
a növény szénhidrátjaiból szerves sava-
kat (tejsav, ecetsav, propionsav) állíta-
nak elő levegőtlen körülmények között. 
A veszteségeket akkor tudjuk minima-
lizálni, ha a besilózott takarmány fer-
mentálható szénhidrátjaiból minél ha-
marabb olyan nagy mennyiségű tejsav 
keletkezik, amely a szilázs pH értékét 
annyira lecsökkenti, hogy abban a ká-
ros vajsavtermelő és rothasztó mikro-
bák nem találnak számukra megfelelő 
életfeltételeket. Ebben az esetben a le-
vegőtől mentesen tárolt szilázs hosszú 
hónapokon keresztül romlás, minőségi 
veszteség nélkül eltartható. A szilázs 
vagy szenázs akkor lesz stabil, ha a tej-

savtermelő baktériumok tevékenysége 
során annyi szerves sav képződik, ami 
a pH-értéket annyira lecsökkenti (szá-
razanyag tartalom és egyéb tényezők 
függvényében 4-5 pH), hogy a tejsav-
termelő mikrobák sem tudnak tovább 
tevékenykedni. A megemelkedett sav-
tartalom konzerválja a takarmányt.

A silózás során keletkező savak leg-
nagyobb része tejsav legyen, mivel az a 
szilázs, szenázs jó minőségű, amelyben 
a szerves sav tartalom 70%-a tejsav, az 
ecetsav aránya nem több, mint 30%. 
Vajsavat nem vagy csak nyomokban 
tartalmaz.

Az etethető mennyiséget kérődzők-
nél a savtartalma határozza meg. A 
bendőben lévő receptorok érzékelik 
a felvett sav mennyiségét és a kritikus 
szint elérésekor leállítják a takarmány 
felvételt. Az együregű gyomrú állatok-
nál a szilázs rosttartalma korlátozza a 
felvehető maximális mennyiséget.

Az erjesztés során csökken a fehér-
jetartalom is. A baktériumok egy része 
képes a fehérjét is bontani, melynek 
mértéke a 20-25%-ot 
is elérheti. A karo-
tintartalom szintén 
csökken. Az erjesztett 
takarmányokat szilá-
zsokra és szenázsokra 
különítjük el.

A szilázsokat egy 
menetben történő 
kaszálás, szecskázás 
után előfonnyasztás 
nélkül állítjuk elő.

Szilázsnak nevez-
zük a 25-35% közötti 
szárazanyag-tatalom-
mal kaszált, szecs-
kázott és besilózott 
zöldtermésből ké-
szült tartósított ta-
karmányt. A szená-
zsokat két menetben 
takarítjuk be. Első 
menetben kaszálás, 
rendképzés, majd 

rend kezelés zajlik. Második lépésben 
rendfelszedés, szecskázás, beszállítás, 
tömörítés és silótér lezárás történik. A 
szenázs 30-45%-os szárazanyag-tartal-
mú zöldtermésből készült, renden fony-
nyasztott, majd erjesztett takarmány.

Szilázsokat főként kukoricából, 
cukorcirokból, szudáni cirokból ké-
szítünk, de kisebb arányban lucerná-
ból, kalászos gabonafélékből, keverék 
zöldtakarmányokból is készítik. Sze- 
názsokat döntően lucernából, vetett 
gyepekből, kalászos gabonafélékből és 
keverék zöldtakarmányokból készítünk.

A szilázs, szenázs minőségét a nö-
vény fejlettségi állapota jelentősen be-
folyásolja. Pillangósok és fűfélék esetén 
a korral nő a nyersrost mennyisége, 
romlik az emészthetőség, ez a kukori-
cánál a csőhányad növekedése miatt 
fordított. Kukorica szilázs esetében a 
bendőbeli fermentálhatóságot a szilázs 
érettségi állapota, a szemek roppan-
tottsága is befolyásolja, hiszen a sze-
meknek is feltáródáson kell átmenniük, 
melyhez 2-3 hónap szükséges.

Rozs közvetlenül kaszálás után

Erjesztett takarmányok jelentősége 
a kérődzők takarmányozásában
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A baromfiféléken kívül minden 
állatfajjal etethetők. Növendék szar-
vasmarhával is etethető, de inkább 3 
hónapos kor fölött etessük nagyobb 
arányban. A szarvasmarha monodié-
tás takarmányozásának egyik alapja 
a kukorica szilázs. Kisebb mennyi-
ségű szilázst a zöldtakarmány mel-
lett is etethetünk, mely fenntartja a 
megfelelő bendőműködést. A szilázs 
nagyobb nedvességtartalmú, mely-
ből a kérődzők kb. 4-8 kg száraz- 
anyagot fogyasztanak, míg a kisebb 
nedvességtartalmú szenázsból 9-10 
kg-ot is elfogyaszthatnak. A juhokkal 
csak a jó minőségű szilázst, szenázst 
etessük, mivel a juh igényes az erjesz-
tett takarmányok minőségével szem-

ben, a rosszul erjedt, gyenge minősé-
get a juhászatban ne használjuk fel! 
Növendék juh adagja 1-2 kg, kifejlett 
juh 2-4 kg/nap. Lovakkal jó minőségű 
szilázsból, szenázsból 10-15 kg etethe-
tő naponta. A kis nyersrost-tartalmú, 
zsenge növényből készült szilázsból 
a sertés is szívesen fogyaszt, a koca 
maximálisan 6-8 kg-ot, a hízó 1-3 kg-
ot naponta. A sertés nagy szerves sav 
adagot képes elviselni, korlátozó té-
nyező a szilázs rosttartalma.

A szenázs készítés a szilázzsal szem-
ben a következő előnyökkel jár:
• kevesebb az erjedési veszteség, meg-

felelő (30% fölötti) szárazanyag tarta-
lomnál nincs lécsurgás,

• a jól erjedt szenázsban kisebb ecet-
sav-tartalom miatt az állatok akár 
több szárazanyagot képesek elfo-
gyasztani, mint szilázsból,

• rostjainak strukturális hatékonysága 
jobb, így a szénát helyettesítheti a ta-
karmányokban.

Hátrányai közé sorolhatjuk, hogy:
• az időjárástól jelentősen függ a szen-

ázs minősége, rossz, esős időben a 
légzési és kilúgzási veszteség nagy 
lehet,

• megnőhet a karotin veszteség,
• a nagyobb szárazanyag-tartalom miatt 

romlik a tömöríthetőség, az utóerje-
dés fellépésének esélye nagyobb,

• a többmenetes készítés nagyobb 
költséget jelent a gazdálkodóknak.

Az erjedéshez kedvezőtlen feltéte-
lek – magasabb szárazanyag tartalom, 
magasabb fehérje tartalom, kevés er-
jeszthető szénhidrát – esetén különbö-
ző adalékanyagokat használhatunk. Az 
adalékok egy csoportjával a tejsavter-
melő baktériumok életfeltételeit javít-
juk, más anyagokkal a káros mikrobákat 
zárjuk ki az erjedésből. Kémiai tartó-
sításról akkor beszélünk, ha az összes 
mikroba működését megszűntetjük a 
takarmányban. Az adalékok lehetnek 
szénhidrát-tartalmú anyagok, biológiai 
tartósítószerek vagy különböző savak 
vagy ezek kombinációi.

Összességében megállapítható, 
hogy az erjesztve tartósított tömeg-
takarmányok alapvető jelentőségűek 
a kérődzők takarmányozásában. Az 
éves takarmányozás alapját jelentik. Jó 
minőségben történő elkészítésük bá-
zisként befolyásolják az állati termék 
termelést és a gazdálkodás jövedelme-
zőségét.

Dr. Forgó István
NYE Műszaki és

Agrártudományi Intézet

AZ ŐSTERMELŐ-GAZDÁLKODÓK 
LAPJA 2016/3. (JÚNIUS-JÚLIUSI) 
SZÁMÁBAN TOVÁBBI GYAKOR-
LATIAS PUBLIKÁCIÓKAT OLVAS-
HAT A MEZŐGAZDASÁG MIN-

DEN TERÜLETÉRŐL!
Előfonnyasztott rozs a rendfelszedés,
szecskázás előtt
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A kisvállalkozások és ezen belül az 
agrárszektor finanszírozásáért egyre 
komolyabb verseny zajlik. Az agrárium 
szezonalitásához igazodva pedig a leg-
kisebb gazdák számára olyan megoldá-
sokat kell kínálni, amelyek figyelembe 
veszik sajátos helyzetüket – mondta el 
Erdei Zsuzsa, a Budapest Bank kisvál-
lalkozói üzletágának vezetője.

Hogyan látja a kisvállalkozások
helyzetét?

Kétségtelen, hogy a magyar gazdaság 
teljesítményét nagyban befolyásolja 
a kisvállalkozások eredményessége. 
Ez egyébként nagyon heterogén szeg-
mens, főleg a szolgáltatások dominál-
nak, ezen kívül az építőipar, a kiske-
reskedelem és a vendéglátás jellemző 
még, de előfordul közöttük a feldol-
gozó ipari cég is. Elsősorban, mint a 
nagyobb cégek beszállítói jelennek 
meg. Közülük általában körülbelül 10-
ből egy cég képes kinőni a kisvállalko-
zói kategóriából. Jellemzően kezdet-
től fogva lehet látni, hogy kik lesznek 
ezek: ők azok, akik már az induláskor 
berobbannak, aztán pedig folyamatos, 
erőteljes növekedést produkálnak. 

Mik a Budapest Bank fő stratégiai 
céljai a kisvállalkozási szegmensben? 
Mi tíz évvel ezelőtt kezdtünk intenzí-
ven foglalkozni ezzel az ügyfélkörrel, 
azóta pedig évről évre dinamikusan 
növekedtünk. Az Opten adatai alapján 
több mint 9% a számlavezetésben a 
piaci részesedésünk a kisebb és a na-
gyobb szegmensekben is, és ez folya-
matosan növekszik. A finanszírozásuk-
ban is nagyon aktívak vagyunk: tavaly 
a kisvállalkozói hitelállományunkat 
14%-kal növeltük. Ügyfeleink körében 
nagyon népszerűek a saját szolgáltatá-
saink, ugyanakkor a kisebb ügyfeleink 
számára is elérhető nálunk az MNB 
Növekedési Hitelprogramja (NHP), 
amelynek keretében az év végéig több 
mint 3 milliárd forintot folyósítottunk 
a szegmens számára, átlagosan 9,3 
millió forintos hitelösszeggel. Ennek 
közel 10%-át pedig az agrárszektorba 
helyeztük ki.

A Budapest Bank egyre komolyabb 
szerepet vállal az agrárium finanszíro-
zásában, miért pont erre a szegmensre 
esett a bank választása?

A magyar agrárium látványosan fej-
lődött az elmúlt években, a legutóbbi 
felmérésünkből is 
kiderült, hogy 2015-
ben 10-ből 6 agrár- 
vállalkozás hajtott 
végre beruházást, 
és minden ötödik 
vállalkozás növelte 
is beruházásainak 
mértékét az egy év-
vel korábbihoz ké-
pest. Ugyanígy az 
is kiderült, hogy az 
agrárvállalkozások 
körében a legnép-
szerűbb finanszíro-
zási forma a saját 
forrás, beruházásaik 
megvalósításához 
azonban erősen támaszkodnak az uniós 
forrásokra és banki hitelekre is, mi pe-
dig komoly potenciált látunk ezen vál-
lalkozások finanszírozásában.

Mit kínál a Budapest Bank a
mezőgazdasági vállalkozásoknak?

A Budapest Banknál az agrárágazat stra-
tégiai fontosságú, amelynek részeként 
az agrárvállalkozások esetén is testre 
szabott szolgáltatásokkal várjuk az ügy-
feleket. Az elmúlt évben a kisvállalko-
zásokon belül is sokkal intenzívebben 
kezdtünk el foglalkozni az agráriumban 
tevékenykedő vállalkozásokkal, így az 
agrárszegmensen belül tovább nyitunk 
az őstermelők felé, és olyan megoldá-
sokat kínálunk, amelyek figyelembe 
veszik sajátos helyzetüket, így egy tel-
jesen új számlacsomag konstrukciót ál-
lítottunk össze számukra, ráadásul már 
a legkisebb vállalkozások számára is 
elérhető nálunk a területalapú támoga-
tások előfinanszírozása. A beruházások 
megvalósításához pedig mi is kínálunk 
kifejezetten az agrárium igényeire sza-
bott hitelkonstrukciót, az Agrár Széche-
nyi Kártyát, amit a mezőgazdasági ter-
mékek előállításával, feldolgozásával és 

forgalmazásával, erdő-, vad- és halgaz-
dálkodással foglalkozó mezőgazdasági 
őstermelők, családi gazdálkodók, egyé-
ni vállalkozók, illetve társas vállalkozás-
ként működő kis- és középvállalkozások 
igényelhetnek.*

*Jelen tájékoztatás nem minősül a 
Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A 
Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Bu-
dapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 
01-10-041037) („Bank”) a kölcsönt a 
kölcsönbírálat feltételei alapján pozitív 
ügyfél- és/vagy ügyletminősítést köve-
tően nyújtja. 

A Banknál történő fizetési számla 
megnyitása a kölcsön nyújtásának fel-
tétele. A tájékoztatás az érintett szol-
gáltatások/ termékek főbb jellemzőit 
tartalmazza a teljesség igénye nélkül. A 
kölcsönök igénybevételének részletes 
feltételeit és kondícióit a mindenkor 
hatályos, Kamat- és díjtáblázat kisvállal-
kozások részére, illetve a megkötendő 
kölcsönszerződés tartalmazzák.

Az Agrár Széchenyi Kártya kamata 
évente 1 havi BUBOR+4%, amelyhez 
4% állami kamattámogatás kapcsoló-
dik. Emellett a kölcsön keretösszege 
után évi 0,8% kezelési költség kerül fel-
számításra. A kölcsönkeret megnyitásá-
nak feltétele a kártyadíj megfizetése, 
amelynek mértéke a kölcsön összegétől 
függően 7.500 Ft - 120.000 Ft.

Verseny a gazdákért
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Az Agroplast Kft. széles poliészter termékskálájában megtalálhatók az 
állattenyésztésben és élelmiszeriparban alkalmazott a különféle tej-, per-
metlé-, halszállító és ipari tartályok, halászati eszközök, valamint a különfé-
le állattartással kapcsolatos berendezések, borjúnevelő istállók, önitatók. 
A cég sokrétű kínálatát bizonyítja, hogy a mezőgazdasági termékeken túl 
akár kerti úszómedencéket, játszótéri csúszdákat, napozópadokat, kerti 

székeket is kínál vevőiknek. 
Az állattartó berendezések irá-

nyában a belföldi és külföldi piac 
egyaránt növekvő érdeklődést tanú-
sít. Az Agroplast Kft. a gazdákat kiváló 
minőségű magyar termékekkel szol-
gálja ki. A borjúnevelő házakat közel 
30 éve gyártják. Minden típusához 

választhatók opcióként a kiegészítők, pl.: tűzihorganyzott kerítés, szénarács, 
etetővályú, előtető, stb. A borjúházak és a kiegészítők tervezése az állattar-
tók szakmai tapasztalatainak figyelembevételével készült. Ezért a termékek 
a legmesszemenőbben szolgálják a biztonságos, higiénikus állattartást. 

Fontos szempont a tisztíthatóság, tartósság, a könnyű kezelhetőség. A 
borjúházak magasnyomású víztisztító berendezéssel gyorsan tisztíthatók. 
A többférőhelyes boxok gépi emelését beépített emelőfül teszi lehetővé. 
A kisborjúk jól érzik magukat a rekeszekben és egészségesebbek is. Az is-
tállón kívül sincsenek a szabadba száműzve. A borjúházak mind hideg és 
meleg ellen védő házikók, melyek állategészségügyi szempontból a legjobb 
garanciát nyújtják a borjú egészségének megőrzésére. Biztosítják a friss 
levegőt, ennek ellenére védenek a huzattól, több fényt, és oxigént kapnak 
mint az istállókban, ahol nagyszámú kórokozóknak vannak kitéve. A borjú-
nevelő boxokra, valamint a cég által gyártott számos mezőgazdasági és ipari 
termékre EU pályázat útján támogatás 
igényelhető. 

1 férőhelyes borjúház 
• Tűzihorganyzott kifutóval kényel-

mes elhelyezést biztosít egy állat 
részére. 

• Az abrakolóval kombinált szénarács 
kis helyigényű, könnyen le- és felszerelhető kiegészítő. 

• Hátfalon állítható szellőzőnyílás biztosítja a levegő áramlását. 
• Borjúház mérete: 1580 mm x 1280 mm 
• Kifutó mérete: 1000 mm x 1200 mm 

5 férőhelyes borjúház 
• Egy darabból készül. 
• Hátfalán szellőztetésre és/vagy 

szénaadagolásra alkalmas nyílással 
(tolóablakkal) van kialakítva. 

• A kifutó elejére szerelt osztott vá-
lyút, előtető védi az esőtől, mely 
lehetővé teszi az abrak szárazon és 
tisztán maradását. 

• A praktikus vályúforma a tej és abrak gyors töltését, adagolását biz-
tosítja. 

• A ház tetején beépített emelőfül teszi lehetővé a gépi emelést. 
• Borjúház mérete: 3100 mm x 2350 mm 
• Kifutó mérete: 2200 mm x 2200 mm 

7 férőhelyes borjúház 
• Szimmetrikus két félből készül. 
• Rövid idő alatt, egyszerűen össze-

szerelhető. 

• Minden kiegészítő (vályú, szénarács, vödör) a kerítés külső oldalán 
kerül felszerelésre. 

• Praktikus kapu segíti a kezelőszemélyzet, ill. állatorvos közlekedését 
a karámba. 

• Itatás közben a „nyakszorító” vödrönként rögzíti a borjak helyzetét, 
így annak kioldásáig nem zavarhatják egymást. 

• Az oldal-hátsó részén állítható szellőzőnyílás biztosítja a levegő áram-
lását. 

• Borjúház mérete: 3000 mm x 2800 mm 
• Kifutó mérete: 2800 mm x 2700 mm

A belföldi értékesítés az Agroplast saját telephelyen, illetve viszont-
eladókon keresztül történik. Az érdeklődőket és a vásárlókat kultúrált ve-
vőszolgálati iroda és bemutatóterem várja. A cég üzletpolitikáját a megbíz-
hatóság vezérli, emellett igyekszik a vevői igényeket rugalmasan kielégíteni. 
Saját gyártóforma készítő műhellyel rendelkezik, ezért igénynek megfe-
lelően vállalja az üvegszál erősítésű poliészterből elkészíthető munkákat. 

A cég küldetése: Az üvegszálas 
poliészter formadarabok gyártása, 
a környezet megóvása mellett, ki-
váló minőségben, kézi laminálási 
eljárással, egyedi, kis- és közép-
sorozatban. Az Agroplast Kft. ISO 
9001:2009 és ISO 14001:2005 mi-
nősítéssel rendelkezik. 

Üvegszál erősítésű poliészter
termékek a gazdák szolgálatában
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Üzletember-találkozók az Enterprise Europe Network szervezésében

Szakmai találkozók, szakkiállítások
Az Enterprise Europe Network üzletfejlesztési szolgáltatásai közül a legsokrétűbb partnerkeresési lehetőség a nemzetközi szakmai kiállításokon való 
megjelenés és az ahhoz kapcsolódó üzletember-találkozókon való részvétel. A világ szinte minden pontján szerveznek a hálózat munkatársai ilyen 
eseményeket, melyeken való részvétel térítésmentes a vállalkozások számára. Az előzetes regisztráció eredményeként a vállalkozók, valóban saját 
tevékenységüknek, igényeiknek megfelelő partnerekkel tárgyalhatnak, és alakíthatnak ki új üzleti kapcsolatokat. Az alábbi rendezvényeket ajánljuk 
az agrárvállalkozások figyelmébe, érdeklődése esetén várjuk szíves megkeresését elérhetőségeinken. (email: primomeu@chello.hu; tel: 42/799-150 
vagy 42/799-140). Keresse szolgáltatásainkat, hiszen a küldetésünk az Ön sikereinek támogatása.

EUROPEAN FOOD VENTURE FORUM 2016
2016. augusztus 30-től szeptember 1-ig Aarhaus-ban, Dániában élelmiszeripari szakmai üzletember-találkozót szerveznek.
A European Food Venture Forum egyedülálló platform az élelmiszeriparban tevékenykedő, nagy növekedési potenciállal rendelkező cégek, technológiai 
együttműködők, nemzetközi befektetők számára. A vállalkozók többek között megvitathatják a kockázati tőkét és tartós üzleti együttműködéseket alakít-
hatnak ki. Mintegy 30 fejlődésük korai szakaszában lévő európai vállalkozás kerül kiválasztásra, hogy bemutathassa termékeit a fórumon. A kiválasztott vál-
lalatoknak lehetőségük nyílik nemzetközi befektetők és nagyvállalatok előtt bemutatkozni, azt követően pedig személyes tárgyalások lebonyolítására is.
A zsűritagok: Arla Foods, Friesland Campina, SEVENTURE Partners, Dupont, General Mills, a Carlsberg és a DSM Venturing.
Az Enterprise Europe Network munkatársai segítséget nyújtanak a nemzetközi piacok iránt még csak kezdő érdeklődést mutató vállalkozásoknak a kül-
piaci megjelenés támogatásával.

MEET4BUSINESS AGRA 2016 – KAPCSOLATTEREMTŐ TALÁLKOZÓ
2016. augusztus 23-án, Gornja Radgona-ban, Szlovéniában nemzetközi üzletember-találkozóra kerül sora Maribori Fejlesztési Ügynökség 
szervezésében, az 54. alkalommal megrendezendő AGRIA 2016. agrárkiállítás keretében.
A Maribor Fejlesztési Ügynökség üzletember találkozót szervez 2016. augusztus 23-án az 54. nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár keretein 
belül (AGRA) Szlovéniában. Az AGRA vásár a legnagyobb gazdasági és szakmai esemény a maga nemében Szlovéniában és a környező régiókban. A 
kiállításon több mint 1700 kiállító mutatja be termékeit szolgáltatásait, 30 különböző országból. 
A partnerkereső rendezvényen a következő ágazatokban érintett vállalatok jelentkezését várják: élelmiszeripar, csomagolás, csomagolási technika és 
logisztika, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás.

FOOD4LIFE MATCHMAKING EVENT 2016
2016. november 10-én Szófiában, Bulgáriában élelmiszeripari szakmai kiállítás keretében kerül sor az üzletember-találkozóra.
A Food4Life B2B partnerkereső esemény az egyik legnagyobb élelmiszeripari kiállítás Bulgáriában és Dél-Kelet Európában. Az eseményt a Enterprise 
Europe Network és a Bolgár Ipari Szövetség szervezi meg, így az tökéletes platformot biztosít az innovatív technológiákat megosztani kívánó vállalkozá-
sok számára. A résztvevők előre szervezett megbeszéléseken építhetik kapcsolataikat az együttműködés érdekében.
Fő szektorcsoportok: élelmiszer, egészséges ételek, bio termékek, ökológiai élelmiszerek, élelmiszeripari újítások; húsfeldolgozás; tejipar; borászat; sütőipar 
és cukrászat; nyersanyag előállítás; gépek, felszerelések és új technológiák; tervezési és csomagolási technológiák; szállodai és éttermi berendezések.
A Food4Life Kapcsolatteremtő rendezvényen a tudomány és az élelmiszeriparban üzleti tevékenységet folytató vállalkozások vesznek részt azzal a céllal, 
hogy előmozdítsák az egészséges fogyasztói termékek piacának fejlődését.

EUROSTARS ŐSZI RENDEZVÉNY 2016, AMSZTERDAM
2016. október 12-én Hollandiában kerül sor az innovatív vállalkozások számára a szakmai szimpóziumra.
A 20 országból várhatóan 250 résztvevő mutathatja be termékét, szolgáltatását a szakmának.
Ez a rendezvény olyan KKV-k és kutatási szervezetek részére szól, amelyek új termékek előállításával, fejlesztésével foglalkoznak, és szeretnének együttmű-
ködni különböző K&F szervezetekkel más országokból. A fő területek az alábbiak: ICT és elektronika; élettudományok és egészség; ipari gyártás; energe-
tikai technológiák; élelmiszer technológia.
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Kipróbálná versenyképességét külföldi piacokon?
  az          díjmentesen 

        az      
  az        50    

 

Enterprise Europe Network
Európai üzleti  partnerközvetítés

További Üzleti Ajánlatokat és Üzleti Partnerkereséseket találhat az Enterprise Europe Network
magyaraországi konzorciumának weboldalán, ahol hírlevelünkre is feliratkozhat: http://www.enterpriseeurope.hu.

Francia kereskedelmi ügynökség mezőgazdasági gépeket gyártó és az élelmiszeriparban/mezőgazdaságban aktív partnereket keres termékeik 
képviseletére Franciaországban. Az ügynökség különböző termékek (bársony és szövetek transzport-társaságok számára, üzemanyagok, fé-
mek és ipari kemikáliák, mezőgazdasági termékek…) import- és exportálására specializálódott. A vállalat kész bővíteni portfolióját és mezőgaz-
dasági gépek és áruk gyártásával és az élelmiszeriparban aktív új partnereket keres.  Az ügynökség többek között járműgyártókkal, közlekedési 
vállalatokkal, ülésgyártó cégekkel, városokkal, árufuvarozási ügynökökkel folytatja üzleteit, emellett nem tartós fogyasztói termékek, vegyi 
anyagok és földgáz termékek forgalmazásával is foglalkozik. A vállalat a nemzetközi növekedés keretében olyan új partnereket keres, melyek 
mezőgazdasági- és élelmiszer feldolgozó gépek, valamint az élelmiszer- és mezőgazdasági termékek disztribúciójával foglalkoznak.
Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BRFR20160418001

Nyugat-lengyelországi vállalat, amely tejtermékek előállításával és disztribúciójával foglalkozik, tejtermékek, tejpor, AMF, sajt, savófehérje és 
kazein tartalmú termékek gyártói és exportőreivel keresi a kapcsolatot. A cég szélesíteni és bővíteni kívánja kínált termékei palettáját és part-
nereinek számát. A keresett (és kínált) termékek a következők: sovány tejpor; zsíros tejpor; tejszínpor; zsíros tejpor; édes tejsavópor; ioncserélt; 
tejsavópor 40, 70, 90; sajt; vaj; vízmentes tejzsír; laktóz és permeátum; tej- és savófehérjék; UHT tej; 80% glükóz tartalmú pálmazsír; kazein és 
kazeinát; sűrített tej és tejkonzerv.

A fent említett tej alapú termékeknek teljes konténer rakomány mennyiségben kínálja és keresi is, melyek  por alapúak és tökéletesek joghur-
tok, tejes italok és shakekek, fagylaltok, torták és sütemények vagy csokoládé készítéséhez. A következő együttműködési lehetőségekben gon-
dolkodnak: kiszervezési vagy forgalmazói megállapodás. Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BRPL20160314002

Brit cég, amely főként nagy kereskedelmi áruházláncokkal van kapcsolatban, különböző gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök és vízben oldódó 
ízkoncentrátumok európai gyártói iránt érdeklődik. A keresett termékek rövid leírása: 38-90 ml formátumú csomagolás; akár 6 liter vízben is 
tudjanak oldódni. Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BRUK20150414001

Több évtizedes állati eredetű zsírfeldolgozó szakmai tapasztalattal rendelkező olasz vállalat disztribútorokat keres. A cég különböző ipari ága-
zatokban is működik, többek között állateledel, élelmiszer, bio üzemanyagok és oleo-kemikáliák gyártásával is foglalkozik. Arra törekednek, 
hogy több külföldi partnerrel is forgalmazói megállapodást köthessenek. A cég egy olasz családi vállalkozás több, mint 65 éves tapasztalattal 
rendelkezik az állati eredetű zsírok finomításában és feldolgozásában. A cég által forgalmazott termékek a következők: állateledel összetevők; 
disznózsír az élelmiszeripar számára (sütőipari és cukrász termékekhez); biodízel; oleo-kemikáliák (kozmetikumok). A vállalatnak már több brit 
kapcsolata is van, de piaca bővítése érdekében új európai partnereket keres. Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: 
BOIT20160114002

Francia parafadugó gyártó cég méhviasz és ricinusolaj beszállítókat és nagykereskedőket keres. A vállalat olyan speciális dugókat forgalmaz, me-
lyek megőrzik a borok természetes és sajátos ízét. Olyan partnereket keresnek, akik forgalmazói megállapodás keretében, méhviasz és ricinus- 
olaj szállításával segítenék a termékek gyártási folyamatát. Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BRFR20151201001
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FORDULJON HOZZÁNK,
HOGY TÉRÍTÉSMENTESEN
SEGÍTHESSÜNK VÁLLALKOZÁSÁNAK!

Kedvezményes kamatozású hitelek
Hazai és nemzetközi pályázati források 

KÉRDEZZEN SZAKÉRTŐNKTŐL

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 TÉRÍTÉSMENTESEN!
Ha elküldi telefonszámát, mi visszahívjuk Önt!

Név/Vállalkozás neve:

Kapcsolattartó:

Telefonszám:

E-mail cím:

Postacím:

Kérjük, fogalmazza meg kérdését*:

Cím: Enterprise Europe Network – PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Luther u. 16.
Telefon: 42/414-188 • Fax: 42/414-186, E-mail: primomeu@chello.hu

Témakörök:

Aláírás:

*Kérdésének megfogalmazásához használhat külön lapot is.

Nemzetközi üzleti partnerkeresés
Nemzetközi projektpartner-keresés
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A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. legfonto-
sabb feladatai között szerepel a történelmi lóte-

nyésztés, a génmegőrzés folyamatossága, a műem-
lékegyüttes fenntartása, valamint a hagyományok 
ápolása. Emellett a cég stratégiai és üzleti tervében 
kiemelt helyen szerepel a Bábolnai Gazdanapok si-
keres és eredményes megrendezése. 
Ez a kiállítás 30 évvel ezelőtt nyitotta meg ka-
puit a kiállítók és látogatók előtt. Az elmúlt évi 
kihagyás után az idén rendhagyó időpontban, 
augusztus 31-szeptember 3. között várja az érdeklő-
dőket hazánk egyik legrégebbi agrárkiállítása. 

A kiállítók száma és a lefoglalt négyzetméterek is 
bizonyítják, hogy Bábolna az évek során nem veszí-
tett népszerűségéből. A kiállítók elégedettségét jelzi 
a visszatérő törzskiállítók magas aránya, továbbá 
nőtt az általuk lefoglalt átlagos területnagyság is. 
Mindamellett új részvevők is bizalmat szavaztak a 
rendezvénynek: 2014-ben a kiállítók 15 százaléka 
volt új partner, de már az idén is vannak megtiszte-
lő „első résztvevők”.

A  rendező Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 
mindent megtesz azért, hogy a szakemberek szíve-
sen jöjjenek Bábolnára. A széles termék- és techno-
lógiai kínálat mellett szakmai programokon is részt 
vehetnek az érdeklődők. Az idei esztendőben, csak-
úgy mint az elmúlt harminc év során Bábolna átfo-
gó képet ad a legkorszerűbb gépkínálatról, vetőmag, 
műtrágya- és növényvédőszer-választékról. Évek óta 
bemutatkoznak a kiállításon a finanszírozással  fog-
lalkozó  bankok, a pályázatfigyelő és -író cégek csak-
úgy, mint a jövő agrárgenerációját oktató egyetemek.
A kiállítás tematikájában elsődleges szerepet kap az 
erő- és munkagépek bemutatása. Itt megtalálható 
a technika és technológia csúcsa, de az egyszerűbb 

gépek és gépkapcsolások is megtekinthetők ezen a 
szakkiállításon.

A szervezők  2014-ben bevezették a látogatók 
szakmai előregisztrációját, mellyel tovább erősítik 
a szakmaiságot. A Ménesbirtok lovaséletben vállalt 
meghatározó szerepe miatt a rendezők elengedhe-
tetlennek tartják a lovak és a lovassportok megje-
lenését. Az idei kiállítás alatt rendezik az Országos 
Díjugrató Bajnokságot, melyen a magyar díjugrató 
sport legjobbjai versenyeznek egymással. A nagy-
közönség a kiállítás meglátogatása mellett így be-
pillanthat a legnépszerűbb szakág, a díjugratás vi-
lágába. Az elmúlt években nagy érdeklődés kísérte 
a lovasbemutatók mellett a Szapáry kastély idegen-
vezetéssel egybekötött látogatását, mely igazi kurió-
zum a Bábolnára érkező látogatók számára.

Az elmúlt három évtizedben  Bábolna bizonyítot-
ta, hogy az 1977-ben első ízben tartott rendezvénnyel 
hagyományt teremtett. Ezt sikerült az évek során 
addig fejleszteni, hogy ma már különösen meghatá-
rozó szerepet tölt be a hazai agrárium életében.

A bábolnai kiállítás az agrárium ünnepe, ahol az 
üzletkötéseket kötetlen beszélgetések és szakmai 
eszmecserék kísérik. A színes programok  pedig 
gondoskodnak arról, hogy ne csak hasznosan, de 
kellemesen is teljen a vásárlátogatás.

Találkozzunk a 30., jubileumi kiállításon!

Három évtizede 
töretlen siker Bábolnán

2016. augusztus 31 - szeptember 3. | www.babolnaigazdanapok.hu
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Kertészet korszerűsítése- üveg- és 
fóliaházak létesítése, energiahatékony-
ságának növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével
(VP-2-4.1.3.1.-16)
• új üvegházak (üvegborítású növényhá-

zak) építése; 
• új, fóliaborítású, nagy légterű, blokk-

rendszerű növényházak (blokkfóliahá-
zak) építése; 

• új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató 
fóliasátrak építése; 

• blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak 
építése; 

• telepi infrastruktúra fejlesztése. 
• Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású 

növényházak energiahatékonyság javítá-
sára vonatkozó tevékenységek.

• Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegbo-
rítású növényházak esetében megújuló 
energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása.

Kertészet korszerűsítése – gombaházak -
hűtőházak létrehozására, meglévő 
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 
(VP2-4.1.3.4-16)
• új építésű hűtőházak, hűtőtárolók léte-

sítése; 
• új gombatermesztő létesítmények épí-

tése; 
• új, gombakomposzt előállítására alkal-

mas komposztüzem létesítése; 
• telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, 

tűzi-víztározó kialakítása, szociális és ki-
szolgáló helyiségek, hűtőtó építése, köz-
művek kiépítése) 

• Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gom-
batermesztő létesítmények, komposz-
tüzemek temperált levegőjű létesítmé-
nyeinek energiahatékonyság javítására 
vonatkozó tevékenységek.

• Hűtőházak, hűtőtárolók, gombaterm-
esztő létesítmények, komposztüzemek 
esetében megújuló energiaforrást hasz-
nosító technológiák alkalmazása.

Kertészet korszerűsítése - 
ültetvénytelepítés támogatására öntözés 
kialakításának lehetőségével
(VP-2-4.1.3.2.-16)
• Új ültetvények telepítése, valamint a 

meglévő ültetvények felújítása, korsze-
rűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás; 

• 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy 
cserélt ültetvényekben kiépített öntöző-
rendszer vízellátását biztosító a vízvisz-
szatartás létesítményeinek támogatása, 
víztározók létesítésével; 

• A telepítéstől számított 12 évnél nem 
öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvé-
nyekben kiépített öntözőrendszer víz- 
ellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató 
művek létrehozása; 

• A telepítéstől számított 12 évnél nem 
öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvé-
nyek víztakarékos öntözési infrastruk-
túrájának és kapcsolódó műtárgyainak 
kiépítése;  

• A telepítéstől számított 12 évnél nem 
öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvé-
nyek energiatakarékos öntözési techno-
lógiák beszerzésének támogatása, ön-
tözőberendezések energiafelhasználás 
hatékonyságának javítása.

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és 
fűszernövény termesztés fejlesztése 
(VP2-4.1.3.3-16)
Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültet-
vény (nem cserjés, félcserjés és cserjés típu-
sú növények) telepítése és korszerűsítése: 
új ültetvények telepítése, valamint a meg-
lévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
(VP2-6.3.1-16)
A támogatást igénylő üzleti tervben vál-
lalja, hogy legfeljebb négy éves időszak 
elteltével a mezőgazdasági termelő tevé-
kenységből származó üzemmérete megha-
ladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági 
termelésből és Annex 1 termék feldolgozási 
tevékenységből származó értékesítés nettó 
árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése 
és erőforrás-hatékonyságának elősegíté-
se a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15)
• A mezőgazdasági termékek értéknövelé-

se, a piacra jutást elősegítő technológiai 
fejlesztést célzó beruházások támoga-
tása az élelmiszer-feldolgozás vállalati 
hatékonyságának növelése érdekében. 

• A mezőgazdasági termékek értéknöve-
lésével összefüggő, a környezeti erő-
forrás- hatékonyságot célzó fejlesztések 
támogatása.

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - 
trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15)
• trágyatárolók kialakítása (kötelezően vá-

lasztandó projektelem);
• a trágya kezelésére vonatkozó beruházások;
• a csapadék trágyarendszertől való elve-

zetése;
• a trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring 

rendszer kialakítása;
• a trágyatárolásához, feldolgozáshoz, moz-

gatáshoz szükséges erő és munkagépek 
beszerzése.

Állattartó telepek korszerűsítése (VP2-
4.1.1.1-16)
A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású 
galamb, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla 
tartásának támogatása. A Felhívás keretében 
lehetőség van új állattartó telepek létreho-
zására is.
• A versenyképesség javítása érdekében 

építéssel járó technológiák, valamint az 
állattartáshoz szükséges eszközök, gépek 
beszerzésének támogatása. 

• Az állattartó gazdaságokban az energia-
felhasználás csökkentése, az erőforrás-ha-
tékonyság javítása. Épületenergetikai, 
épületgépészeti és energiaellátást érintő 
korszerűsítések, felújítások, valamint a 
megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák alkalmazása.

Baromfitartó telepek korszerűsítése
(VP2-4.1.1.2-16)
• A versenyképesség javítása érdekében 

építéssel járó technológiák, valamint az 
állattartáshoz szükséges eszközök, gépek 
beszerzésének támogatása.

A Felhívás keretében lehetőség van új állat-
tartó telepek létrehozására is.

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
(VP2-4.1.1.3-16)
• A versenyképesség javítása érdekében épí-

téssel járó állattartási technológiák kiala-
kítása, valamint a szarvasmarha-tartáshoz 
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása.

• A szarvasmarhatartó gazdaságokban az 
energiafelhasználás csökkentése, az erő-
forrás-hatékonyság javítása, megújuló 
energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása.

A Vidékfejlesztési Program 2020
mezőgazdasági termelők és vállalkozások 
számára elérhető forrásai
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Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
(VP2-4.1.1.4-16)
• A versenyképesség javítása érdekében épí-

téssel járó állattartási technológiák kiala-
kítása, valamint a kiskérődzők-tartásához 
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása.

• Az állattartó gazdaságokban az energiafel-
használás csökkentése, az erőforrás-haté-
konyság javítása, megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazása.

A Felhívás keretében lehetőség van új állat-
tartó telepek létrehozására is.

Sertéstartó telepek korszerűsítése
(VP2-4.1.1.5-16)
• A versenyképesség javítása érdekében 

építéssel járó sertéstartási technológiák 
kialakítása, valamint a sertések tartásához 
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésének 
támogatása.

• A sertéstartó gazdaságokban az energiafel-
használás csökkentése, az erőforrás-haté-
konyság javítása, megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazása.

A Felhívás keretében lehetőség van új állat-
tartó telepek létrehozására is.

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő 
állatjóléti támogatás (VP3-14.1.1.-16)
A támogatást igénylő által tartott nőiva-
rú, tejtermelő szarvasmarhák után 5 éven 
keresztül gazdálkodási évente állategysé-
genként meghatározott mértékű támogatás 
vehető igénybe, amennyiben az állattartó a 
Felhívásban meghatározott kötelezettséget 
vállal.
1. Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezett-

ségvállalások:
• Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség 
• Gondozói felügyeletre vonatkozó kötele-

zettség 
• Fejési technológiára és preventív beavat-

kozásokra vonatkozó kötelezettség
2. Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó köte-

lezettségvállalások: 
• Természetes körülmények biztosítására 

vonatkozó kötelezettség 
• Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség

További pályázatok:
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyúj-

tott támogatás (VP3-17.1.1.-16)
• Az erdőgazdálkodási potenciálban oko-

zott erdőkárok helyreállítása
(VP5-8.4.1.-15)

• Natura 2000 mezőgazdasági területek-
nek nyújtott kompenzációs kifizetések 
(VP4-12.1.1.-16.)

• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések
(VP4-12.2.1.-16.)

• Kompenzációs kifizetések természeti 
hátránnyal érintett területeken
(VP4-13.2.1.-16)

• Élőhely-fejlesztési célú nem termelő 
beruházások (VP4-4.4.1-16)

Forrás: palyazat.gov.hu

Pályázatok részletes feltételeiről, a 
pályázatban való részvétel lehetőségéről 
és pályázatírással kapcsolatos részletes 

információkért keresse irodánkat:

PRIMOM
Tanácsadó és Információs Hálózat

4400 Nyíregyháza, Luther u. 16.
E-mail: tanacsadas@nyirinku.hu

Tel.: +36-42/414-188

Megjegyzés: Jelen összeállítás nem teljes 
körű, csak kivonata a lapzártánk idején 
aktuális támogatási kiírásoknak. Szerk.
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A világ gombatermésének 70%-át 
3 gombafaj adja: csiperke, shiitake 
és laskagomba. A csiperkéből mint-
egy 2 milliót állítanak elő, a shii-
take és laskagombából 1-1 millió 
tonnát. 

A gomba tápanyagtartalma és 
állaga miatt is gyakori húspótló a 
vegetáriánus étkezésben. Jó rost-
forrás, esszenciális nyomelemeket, 
B2-, B3-, B5- és B12-vitamint, ká-
liumot, antioxidánst, szelént és 
szívvédő rezet tartalmaz, alacsony 
kalóriatartalmú. Élettani hatásai 
mellett nem elhanyagolhatók sa-
játos íz- és zamatanyagai. A ter- 
mesztett laskagomba külleme és 
íze igen közel áll a vadon termő 
egyedekéhez.

A laskagombát lehet farönkön, 
és úgynevezett zsákos megoldással 
is termeszteni. A zsákos módszer 
esetén egyre elterjedtebb a mobil 
gombaház építése.

Termesztés farönkön
A farönkön való termesztéshez 
ajánlott nyárfát, fűzfát, bükk és 
gyertyán fajokat használni. Az akác, 
a tölgy és a fenyő nem alkalmas 
gombatermesztésre.

A legjobb a frissen kivágott, 
egészséges, még lédús fa a gom-
bacsírával történő beoltáshoz. A 
rönköket 30-35 cm-es darabokra 
szükséges fűrészelni, az egyes rön-
kök átmérője kb. 25 cm legyen.

A farönköket árnyékos, szélvé-
dett helyen egymástól 10-20 cm-re 
földbe süllyesztjük:

2/3 részben földbe ássuk, mind-
össze 1/3 rész marad kint a felszí-
nen. A farönkök tetején érdemes 
furatokat készíteni, akár 10-15 db-
ot, amibe majd a gombacsírát tesz-
szük. A gombacsírát rámorzsoljuk 
a farönk felületére, valamint oltó-
pálcával, vagy akár kézzel is a fúrt 
lyukakba tömhetjük a gombacsírát. 

Egy üveg (5 l) csírával kb. 200-250 kg 
fa oltható be. Ezután fóliával vagy 
egyéb nejlonnal letakarjuk, hogy ne 
érjen a gombacsírához föld, majd 
ezután földdel betakarjuk, és így 
hagyjuk 3-4 hónapon át. Ez azért 
szükséges, mert az átszövetés idő-
tartamában nem érheti fény. A fa- 
rönkök gombacsírával való beoltását 
akkor érdemes elvégezni, amikor a 
hőmérséklet tartósan 15 fok felett 
van, tehát május hónapban elegendő 
elkezdeni. Az átszövetés időtartama 
3-4 hónapot vesz igénybe, augusz-
tus végén, szeptemberben le lehet 
szedni róla a földet és eltávolítani 
a fóliát. Száraz időjárás esetén a 
rönköket és a környéküket öntöz-
zük meg.

Ekkorra fehér színűvé kell, hogy 
váljon a farönk teteje, és az oldala 
is. Amint megcsípi az első reggeli 
dér, elkezd nőni a gomba, mely a 
fagyok beálltáig terem. Tavaly no-

A laskagomba termesztésének
alternatívái

SZALMÁVAL KÖRBEÁGYAZOTT
FARÖNKÖKAZ OLTÁS FOLYAMATA

A FÖLD ÉS FÓLIA TAKARÁS
LESZEDÉSE UTÁN NŐTT

LASKAGOMBA
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vember elején még szüreteltünk, a 
reggeli hideg miatt a gomba szé-
le megfagyott, de amint magasabb 
lett a hőmérséklet, kiengedett és 
felhasználhatóvá vált.

A farönkös termesztés egyik ne-
hézsége, hogy a gomba nemcsak a 
rönk tetején, hanem oldalán is nő, 
így könnyebben bekerül a homok 
a kalap lemezei közé, ami onnan 
szinte eltávolíthatatlan. Ezért java-
solt a föld és fólia eltávolítása után 
nagyobb kavicsokat, szalmát tenni 
a farönkök köré és közé. 

A késői laskagomba szeptember-
től decemberig 2-3 alkalommal, a 
hibrid fajták nyáron is teremnek. 3-4 
év alatt 100 kg faanyag 20-25 kg 
gombát adhat le. A kihelyezett 
rönkök 3-4 évig az időnkénti ön-
tözésen kívül más kezelést nem 
igényelnek.

A laskagomba
zsákos termesztése

Termesztő zsákot vagy átszövetve 
tudunk vásárolni, vagy mi magunk 
is elkészíthetjük. Ebben nagy segít-
ségünkre lehet a Szili István által 
írt Gombatermesztők könyve.

Az alapanyagot fel kell aprítani, 
szárazon gőzölni, majd benedvesí-
teni, vagy meleg vízzel meríteni. 
A lehűlt alapanyaghoz hozzá kell 
keverni a gombacsírát és kilyug-
gatott fóliazsákokba beletölteni. 
Megfelelő helyen 20-25 nap múlva 
a zsák kifehéredik, összeáll. Ked-
vező feltételek mellett a lyukakon 
megjelennek a gombakezdemé-
nyek. Az átszövetés utolsó 10-15. 
napjától fényt kell biztosítanunk. 
Ez lehet természetes fény vagy 
hideg fényű neon, maximálisan 
70-150 lux erősséggel napi 8-10 
órában. A termőtestek kialakulá-
sakor célszerű az intenzív szellőz-
tetés fenntartása (300-500 m3/t/h 
légmennyiség) a relatív páratarta-
lom csökkentése 80-90%-ra, vala-
mint, a fajtától függően a helyiség 
különböző intenzitású fűtése. 10-12 
C fokos hőmérséklet a megfelelő a 
termésképzéshez. A termésidő 1-2 
hónapig tart. (Forrás: Szili István 
Gombatermesztők könyve)

A gombák szedését a kalap ál-
lapotából tudjuk megítélni, a kalap 
begöngyölt szélének kiegyenesedé-
se előtt le kell szedni. A túlérett 

gomba szedése esetén később kez-
dődik a következő terméshullám, 
valamint a túlérett gombák nagy 
mennyiségben bocsátják ki a spó-
rát, mely allergiás reakciót válthat 
ki.

A farönkön termesztett laska-
gomba tapasztalataim szerint söté-
tebb színű, könnyebben tárolható, 
vásárlói visszajelzések alapján ízle-
tesebb.

A zsákos termesztés esetén a 
gomba világosabb színű, a csiper-
kénél is rosszabbul tűri a szállítást, 
hűtése elengedhetetlen, hűtőben 
1-3 fokon néhány napig eláll.

Vámosi Vanda
okl. agrármérnök

TERMŐZSÁK
GOMBAKEZDEMÉNNYEL SZÜRETELÉS ELŐTT

AZ ŐSTERMELŐ-GAZDÁLKODÓK 
LAPJA 2016/3. (JÚNIUS-JÚLIUSI) 
SZÁMÁBAN TOVÁBBI GYAKOR-
LATIAS PUBLIKÁCIÓKAT OLVAS-
HAT A MEZŐGAZDASÁG MIN-

DEN TERÜLETÉRŐL!



Az Optigép Kft. évtizedekre visszanyúló ta-
pasztalatokkal rendelkezik a napraforgó- és 
kukorica-betakarító adapterek fejlesztésében és 
gyártásában. Termékpalettáján ezeknek az adap-
tercsoportoknak széles választéka megtalálható 
fix és összecsukható vázú, szárzúzós és anélküli, 
a különböző országokban alkalmazott sortávol-
ságú és sorszámú gépek formájában.

Az OptiCorn Premium kukorica-betakarító adaptercsalád 
fejlesztésénél az alábbi fő célokat tűztük ki, amihez az alapvető 
tapasztalatokat a szériákban gyártott OptiCorn típusú adapterek 
szolgálták:

• kiemelkedően magas minőség
• karbantartás-mentesség
• maximális üzembiztonság
• jelentős tömegcsökkentés.

A célok megvalósulásával a kukoricabetakarító adapterek piacán 
olyan gépekkel tudunk megjelenni, amelyek megfelelnek a magas 
elvárású felhasználók igényeinek is, biztosítva számukra a hatékony, 
gazdaságos munkavégzést.

A célok megvalósítása két fő szálon indult:
• megfelelően kiválasztott anyagok felhasználása,
• együttműködés prémium kategóriájú hajtáselem-gyártóval.

Felhasznált anyagok
hatása a konstrukcióra

Az OptiCorn Premium adapterek alapvető jellemzője, hogy az 
összes részegységük (váz, összehordócsiga, törőegység) alumí-
nium és korrózióálló acél anyagok felhasználásával készül. Ezen 
anyagok kombinálásával, adott helyen előnyös tulajdonságaik ki-
használásával nagyon könnyű gép építhető. A könnyű gép kevésbé 
terheli a kombájn ferdefelhordóját, és a tengelynyomásokra is 
kedvezően hat, főként a hátsó kormányzott kerekeknél. Csökken 
a talajtaposási kár , és az őszi, csapadékos időszakban történő 
betakarításkor a felázott talajon való elakadás veszélye csökken, 
illetve betakaríthatóvá válnak olyan területek, amelyek nehezebb 
gépekkel nem lehetséges. A kisebb tömeg a tüzelőanyag-felhasz-
nálás csökkenésében is megmutatkozik.

A rozsdásodásra egyáltalán nem hajlamos anyagok miatt a 
gépek tökéletesen időtállóak, hosszú idő után is esztétikus marad-
nak. Ez egyedülálló tulajdonság a kukoricaadaptereknél.

A gépekbe beépített (később részletezett) hajtóművek 
háza is alumíniumból készül, amely szintén jelentős tömeg-
csökkentő tényező.

A gépek oldalsó burkolati elemei, illetve a sorok között elhelye-
zett sorválasztók és burkolatok rotációs öntéssel készült műanyag 
elemek. Ezek alkalmazása is nagy mértékben csökkenti a gép 
össztömegét, illetve esztétikusak maradnak hosszú időn keresztül.

Hajtásrendszer

A betakarítógépeken sokszor alkalmazott lánchajtások helyett a 
német GKN Walterscheid GmbH prémium kategóriájú hajtómű-
gyárával együtt tervezett és általuk gyártott alumínium házú 
hajtóművek garantálják a maximális üzembiztonságot.

A ferde felhordóról a gépet a szokásos módon kardántengellyel 
hajtjuk meg. Ezután a gép oldalán két darab szöghajtómű található, 
amelyekben az áttételek a felhasználó által meghatározott kombájn 
szerint vannak meghatározva úgy, hogy a második szöghajtómű 
kimenő fordulatszáma már minden gép esetén azonos. A szög-
hajtóművek a gépvázhoz viszonyítva állíthatóak annak érdekében, 
hogy a ferde felhordóról lehajtó kardántengely törési szöge minél 
kisebb lehessen. Ezekkel a beállítási lehetőségekkel a gép bármilyen 
típusú kombájnon alkalmazható, és lehetőséget ad arra, hogy 
minden lehetséges vevő számára elérhető legyen.

A második szöghajtómű egy háromfokozatú váltóhajtóművet 
hajt, amellyel a felhasználói szokások illetve a betakarítandó anyag 
minőségének függvényében a gép forgó elemeinek fordulatszáma 
a gyári értékhez képest 5%-kal csökkenthető és növelhető.

A váltóhajtóműből a törőegységek hajtóműveihez a hajtás kar - 
dántengelyeken, illetve nagy teherbírású, speciális szögkiegyenlítő 
tengelykapcsolókon át jut el. Minden törőegység behajtó csonkján 
egy, szintén a Walterscheid GmbH által gyártott biztonsági ten-
gelykapcsoló van elhelyezve, ami az elemeket védi a túlterheléstől.

OptiCorn Premium
kukorica-betakarító adaptercsalád

OPTICORN PREMIUM
kukorica-betakarító adaptercsalád



A törőegységeket meghajtó tengelysorról kapja hajtását a 
gyűjtőcsiga, szintén egy homlokkerekes hajtóművön és beépített 
biztonsági tengelykapcsolón keresztül.

A gép ilyen módon felépített hajtásrendszere, amiben termé-
szetesen minden hajtómű zárt olajkenéssel, illetve minden további 
hajtáselemek speciális tömítésekkel rendelkezik a szennyeződések 
kizárása érdekében, a betakarítási szezon közbeni karbantartástól 
teljesen mentes. A megfelelő helyekre beépített túlterhelésgátlók 
a teljes hajtásrendszer védelmét ellátják.

Az OptiCorn Premium adapterek
további tulajdonságai

Törőegység:
A szárzúzó a kukoricaszárat kb. 6 cm-es darabokra aprítja, 
megfelelő tarlót hagyva a szántáshoz. A törőegységben lévő 
szárzúzó soronként kikapcsolható, ami a zúzókés sérülésekor 
vagy bérbetakarításnál a szárzúzást nem igénylő területtulaj-
donos esetében előnyös. A törőhengerek és szárzúzók kései 
keményfém felrakással ellátottak a hosszú élettartam érde-
kében. A kanalaslánc krómbevonatú, amely több betakarítási 
szezonon keresztül véd a korróziótól. A törőhenger hosszabb a 
más gyártóknál használtaktól, ami nagyobb haladási sebességet, 
ezzel nagyobb területteljesítményt enged a betakarításkor. A tö-
rőhengerek első megtámasztásánál nem tűgörgős, hanem 2 db 
mélyhornyú, tömített golyóscsapágy van beépítve, ami teljesen 
karbantartásmentes megoldás. A törőlécek közötti rés állítható 
a betakarítandó állomány minőségétől függően. Az állítást végző 
rudazatot egy elektromos tolómotor mozgatja, amely egyszerűen, 
a kombájnhoz könnyen csatlakoztatható, megbízható megoldás.

Gyűjtőcsiga:
A hajtóművel meghajtott gyűjtőcsiga biztonsági kapcsolóval 
védett. A csiga közepén elhelyezett, az anyagot a ferdefelhor-
dóba továbbító bedobóujjakra lapátok is felszerelhetők gyengébb 
állomány esetén a kicsi kukoricacsövek beetetésére.

Váz:
A gépváz univerzális kialakítású, bármely típusú kombájnra 
adaptálható a megfelelő felszerelőkészlet (és a fentebb leírt 
fordulatszám-beállítás) segítségével. Szükség esetén a váz és 
a kombájn ferde felhordójának egymáshoz viszonyított állása 
billentéssel változtatható, és ezzel az adapter megfelelő mun-
kapozíciója beállítható. Ez egy nagyon fontos tényező a kis 
veszteségű, és hatékony betakarítás szempontjából.

További jellemzők:
A gépek alaptartozéka a szártaposó, amely a szárzúzó után 
hátrahagyott nagyon merev szárcsonk előredöntésével a kom-
bájn gumiabroncsait védi a gyors elhasználódástól. A szintén 
alaptartozék oldalmagasító száraz kukoricaállomány esetében a 
kukoricacsövek oldalra történő kipattanását akadályozza meg.

A külön rendelhető talajkövető a munkasebességének és a 
szárzúzás minőségének növelését teszi lehetővé.

A gépekhez nyújtott szolgáltatások közül az állandó rak-
tárkészletről biztosított pótrészellátás is tovább növeli a ha-
tékonyságot.

Az OptiCorn Premium adaptercsalád jelenleg elérhető tagjai: fix 
vázzal 4, 6, 8 és 12 soros, 70 és 76,2 cm osztással.

Fix vázú 2, 3, 4, 6, 8, 10, 
12 és 16 soros.

Összecsukható vázú: 6 és 8 soros.
Szárzúzós változat:
6, 8 és 12 soros

KUKORICA-BETAKARÍTÓ ADAPTEREK

OPTIGÉP KFT.
5630 Békés, Vésztôi u. 1/1.

Tel.: (66) 411-833
Fax: (66) 411-045

E-mail: optigep@mail.datanet.hu
www.optigep.hu

   

OPTImális választás!  idôt és pénzt spórol.

OptiCorn CS
Összecsukható vázú 6 és 8 sorosFix vázú 2, 4, 5, 6, 8 és 12 soros

OptiCorn

OptiRak-150/M
szemestermény-felszedô
és rakodó gép

További termékeink:

OptiTrans adapter szállító
kocsiOptiCorn Premium

Fix vázú: 4, 6, 8 és 12 soros,
összecsukható vázú: 6 és 8 soros

Az év
újdonsága

NAS NAS CS
PSM

NAPRAFORGÓ-BETAKARÍTÓ ADAPTEREK
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nyíregyházi irodájának és a PRIMOM Tanácsadó és
Információs Hálózatának együttműködésében.

Kiadó: PRIMOM Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ

Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.
Felelős vezető: Jászai Menyhért ügyvezető igazgató

Tel.: 42/502-133; 502-104; Fax: 42/502-103
Szerkesztőség: PRIMOM Tanácsadó és Információs Hálózat
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E-mail: ostermelo@chello.hu; info@ostermelo.com

www.ostermelo.com
Tördelés: Csutkai
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Felelős vezető: Balogh Zoltán Vezérigazgató.

Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
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AZ AGRÁRIUM MINDEN SZEREPLŐJE SZÁMÁRA HASZNOS INFORMÁCIÓK

KÉTHAVONTA MEGJELENŐ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKLAP
TÖBB, MINT 100 SZÍNES OLDAL TERJEDELEM

MAGAS SZAKMAI SZÍNVONAL, INFORMÁCIÓ-TARTALOM

Előzetes az Őstermelő – Gazdálkodók Lapja
2016/4. augusztus-szeptemberi megjelenéséből:

Munkavédelmi szabályok a mezőgazdaságban
Vámszabályok változásai 2016-ban

Vetésváltás hatásai az őszi búza termesztésére
Burgonya és napraforgó betakarítását befolyásoló tényezők

Kukorica-betakarítás gépei
Forgatásos talajművelés eszközei

Jégvédelmi rendszerek Magyarországon
A jó borkészítés tudnivalói

Magyar óriás begyes galamb II.
Kukoricaszilázs

Keresse lapunkat az újságárusoknál vagy
megrendelheti az alábbi elérhetőségeinken:

Tel./fax: +36-42/414-188
E-mail: ostermelo@chello.hu, info@ostermelo.com

Ára: 460 Ft, éves előfizetési díj: 2.500 Ft

Tárcsák, ekék, talajmarók, vegyszerezők, fűkaszák, rendsodrók,
váltvaforgatós ekék, sorközművelő kultivátorok, vetőgépek,
bálacsomagolók, bálázók, homlokrakodók és egyéb mezőgazdaságban
használatos munkaeszközök, és alkatrészek kedvező áron!

Wirax-Hungária Kft.
4751 Kocsord, Szabadság út 1/A ● Tel.: 06 /70/328-4114, 06/44-950-242,  
06/44/950-090, 06/70/615-9029 ● E-mail: wirax.hungaria@gmail.com      
web: http://www.wirax.hu

Keressen bennünket elérhetőségeinken!

MEZŐGAZDASÁGI 
MUNKAESZKÖZÖK ÉS ALKATRÉSZEK 

KIS ÉS NAGYKERESKEDELME!

HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS 

AZ ORSZÁG 
EGÉSZ 

TERÜLETÉRE!


