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Az Agrotec Magyarország és az IKR Agrár Kft. közös magazinja
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Köszöntő
Az IKR Agrár Kft. megalakulása óta eltelt három év tevékenységét értékelve jelentős sikerekről számolhatok be. Induláskor azt a célt tűztük ki, hogy az új társasággal minél előbb érjük el az IKR Zrt. mindenkori legmagasabb teljesítményét. Örömmel mondhatom, hogy ez 2015-ben sikerült. A 2012-es 32 Mrd Ft
árbevételhez képest 2015-ben 81,5 Mrd Ft. árbevételt értünk el, mindhárom évben a tulajdonos által
jóváhagyott feszített tervet túlteljesítve. A műtrágya-kereskedelmünk piaci részesedése 30 százalék körüli: mintegy 400 ezer tonna műtrágyát értékesítettünk, amelyből a Peremartonban gyártott termékekből
30 ezer tonnát exportálunk.
Növényvédő szer kereskedelemben piaci részesedésünk elérte az országos forgalom 1/6-át. Vetőmag ágazatunk napraforgó, repce- és kalászosvetőmag-értékesítés tekintetében meghaladta az eddig elért legmagasabb teljesítményeket. Terménykereskedelmi üzletágunk a 2015. évi termésből mintegy 600 ezer tonnát vásárolt fel, melyből 170 ezer tonna napraforgót az NT Kft. részére. Kifejezetten sikeresnek mondható a technológiafejlesztési ágazatunk precíziós talajminta-vételezési, szaktanácsadási szolgáltatási tevékenysége is.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az elmúlt három évben a kockázatkezelés az értékesítő csapattal karöltve
- üzletbarát módon - jól végezte munkáját, hiszen érdemben nem kellett követelést leírnunk, pedig az
inputanyagok mintegy 40 százalékát (akár éven túli) halasztott fizetésre helyeztük ki.
A Groupama Biztosítóval közösen kidolgozott növénybiztosítási konstrukció a versenyképes kondíciók
miatt egyre elfogadottabb a termelők körében.
Az itt említett sikerek megvalósulásához elengedhetetlenül szükség volt partnereink növekvő bizalmára,
amit ezúton is hálásan köszönök. Erre a bizalomra építve, azt tovább erősítve tervezzük jövőnket.
Az utóbbi évben áttértünk az SAP ügyviteli rendszerre, ami nem ment zökkenőmentesen, ebből adódóan
kezdetben voltak partnereinket érintő kellemetlenségek, amelyekért ezúton is elnézést kérek.
A jövőbeni piaci előmenetelünket segíti az, hogy testvérvállalatunk a kiskunfélegyházi NT Kft. (amely szintén sikeres évet zárt) növeli majd feldolgozó kapacitását a jelenlegi 200 ezerről 250 ezer tonnára. Továbbá a linolsavas napraforgó mellett megkezdik a HO napraforgó feldolgozását is. A folyamatosan
bővülő terménykereskedelmünk biztonsága és tervezhetősége érdekében szándékunkban áll jelentős kapacitású, több tízezer tonnás tároló, illetve szárító
bázisok felvásárlása illetve építése.
A cég likviditása az anyavállalati háttérrel kiegyensúlyozott. A cég infrastruktúráját jelenleg is az amortizációs alapot jelentősen meghaladó, évente mintegy
1 Mrd Ft. felhasználásával folyamatosan fenntartjuk, illetve fejlesztjük. Számunkra nagyon fontos a partnerkapcsolat építése, fenntartása, ennek egyik fóruma
az országban mintegy tíz helyszínes vevőtalálkozók voltak. Ezek helyett más rendszerben, kisebb létszámú találkozók, bemutatók keretében szándékozunk
tájékoztatni Önöket üzleti ajánlatainkról, szolgáltatásainkról. E gondolatok jegyében kívánok az új évre minden kedves partnerünknek jó egészséget és
eredményes gazdálkodást!

Nagy Lajos
Az újabb esztendő közeledtével egyik legfontosabb feladatunk az elmúlt tizenkét hónap értékelése az év
elején megfogalmazott célok vetületében, továbbá a jövőre nézve ismételten elengedhetetlen meghatároznunk elvárásainkat, elképzeléseinket.
Örömmel mondhatjuk el, hogy rendkívül sikeres évet hagytunk magunk mögött, hiszen az elérni kívánt
célokat túlteljesítettük, ami egyben azt is jelenti, hogy indulásunk óta jellemző növekedési ütemet sikerült
tartanunk és ennek eredményeként egyre produktívabbak is vagyunk. Fejlődésünk nem csupán pénzügyi
oldalról tükröződik vissza, hiszen regionális képviseleteink számának gyarapodása, piacrészesedésünk
növekedése is mind azt igazolja, hogy jó úton járunk, de rendelkezünk még kiaknázandó potenciállal.
Termék és szolgáltatási palettánk is egyre színesebb, ugyanis portfoliónk a 2015-ös évben új üzletággal
bővült, amely által egyre szélesebb körben tudjuk kiszolgálni vásárlóink igényeit. Így most már cégünk
tevékenységi köre a New Holland mezőgazdasági gépek, továbbá a Fliegl, Dondi, Pöttinger, Great Plains,
Amazone és Multiva munkagépek forgalmazása, az alkatrész-értékesítés és szervizelési tevékenység
mellett felöleli az öntözési üzletágat is a kiváló Lindsay termékekkel.
A 2015-ös évben többek között átadtuk az új füzesabonyi területi képviseletet, továbbá a komáromi országos cégközpont kapui hivatalosan is megnyíltak szeptemberben. Mindeközben arra is ügyelünk, hogy
meglevő telephelyeinket egységes arculati megjelenéssel ruházzunk fel. Sort kerítettünk még a kecskeméti és a szolnoki kirendeltségek New Holland dizájnelemeinek kihelyezésére, az elkövetkező években
pedig terveink szerint megvalósítjuk a fennmaradó központok „csinosítását” is.
Ahogy eddig, továbbra is hangsúlyos szerepe van számunkra mind a vevőkkel mind a munkatársainkkal való személyes kapcsolat gondos ápolása és fejlesztése. Ezt a célt szolgálják különféle partneri utaztatásaink, gyárlátogatásaink, rendezvényeink és díj formájában átnyújtott elismeréseink. Sikerünk a
kétoldalú elégedettség megteremtésében rejlik, mind a vevői mind a dolgozói kör tekintetében.
A 2016-os évben számos izgalmas újdonsággal, piaci rést kitöltő termékkel jelentkezünk, amely reményeink szerint hozzájárul a mezőgazdasági szektor
szereplőinek technológiai fejlesztéséhez és a termelők mindennapi munkájának egyszerűsítéséhez, tervezhetőségéhez.
Eredményes, sikerekben gazdag, új esztendőt kívánok minden kedves olvasónknak!
										
Illés Zoltán
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Hivatalos cégközpont avató Komáromban

Omék 2015

Új cégközpontot avatott az AGROTEC Magyarország Kft. szeptember közepén. A megnyitón
dr. Gyuricza Csaba, az MVH elnöke, Marcelo Pedrazzini, a New Holland Agriculture régióigazgatója, Martin Rada, az Agrotec a.s. vezérigazgatója, Nagy Lajos, az IKR Agrár Kft. ügyvezetője és
Illés Zoltán, az AGROTEC ügyvezetője szólaltak fel.. A hírről bővebben a 18-19. oldalon olvashatnak.

Több mint 87 ezer látogató volt kíváncsi a 77.
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásárra, amelyen rekordszámú,
950 kiállító mutatta be kínálatát. Az ötnapos
budapesti rendezvényen az AGROTEC Magyarország és az IKR Agrár Kft. közös standon szerepelt, ahol az arra látogatók a legkorszerűbb New Holland gépfejlesztések mellett
az alkatrészkínálattal, GPS technológiákkal,
illetve az aktuális műtrágya, növényvédő szer
és vetőmag felhozatallal is megismerkedtek.

AGROTEC Open
A cseh Agrotec és leányvállalatainak összes dolgozója a múlt év őszén közösen ünnepelték az
elmúlt évek sikeres kooperációját és a cégcsoport eredményes működését. Ez alkalommal a
magyarországi képviselet, tehát az AGROTEC Magyarország Kft. látta vendégül külföldi kollégáit a Balaton partján. A találkozó során az anyavállalat munkatársai látogatást tettek a komáromi
cégközpontba is, és a többi között megtekintették a 970 négyzetméteres szervizműhelyt, valamint az 1090 négyzetméteres alkatrészraktárt is.

Az év dolgozói 2016
A decemberi évzáró ünnepség keretei
között ismét átadták az Év Dolgozója
elismeréseket. Az AGROTEC Magyarország Kft. alkalmazottait a tavalyi
évhez hasonlóan öt kategóriában jutalmazta. A vállalat díjazottjait egész
éves példaértékű munkásságukért
wellness hétvégét tartalmazó vou
cherekkel méltányolta, megadva ezzel
a pihenés és feltöltődés lehetőségét.
Az elismerést Szente Regina (back
office), Földing Csaba (alkatrész értékesítés), Gálfy Dezső (szerviztechni
kus), László Balázs (gépértékesítés)
és Molnár István (műszaki munkatárs) kapták.
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Zedelgemi
gyárlátogatás
Az AGROTEC Magyarország Kft. szemléletében hangsúlyos szerepet játszik a vevőkkel
való kapcsolat ápolása. Évente többször biztosít lehetőséget a vállalat kiemelt partnereinek, hogy a cég által forgalmazott, New Holland márkához tartozó különféle mezőgazdasági gépek gyártási folyamatait testközelből
láthassák. Késő ősszel így került sor a belgiumi New Holland kombájngyár látogatására,
ahol a cég által kiutaztatott csapat személyes
élménnyel gazdagodott. A kirándulás keretében a fővárost Brüsszelt is körbejárták, továbbá Bruggében is tett a csapat egynapos
kitérőt.

Agritechnica 2015
Az elmúlt év novemberében ismét megrendezték a világ legnagyobb és legrangosabb
mezőgazdasági gépkiállítását a németországi
Hannoverben. A kezdetek óta folyamatos növekvő kiállítói létszám - mind nemzetközi
mind pedig a német résztvevők tekintetében
– ezúttal ötvenkét ország kétezer-kilencszáz
szereplőit foglalta magába. A kiállítóknak lehetőségük nyílt a széles közönséggel megismertetni legújabb termékeiket, fejlesztéseiket. Az esemény keretei között mutatta be a
New Holland T7 Heavy Duty erőgép sorozatát, amely kitölti a T7-es és T8-as sorozatok
felső és alsó szintjei közt lóerők tekintetében
meglevő űrt, továbbá ismertette az új CX
kombájn modelleket, és leleplezte a precíziós
gazdálkodás tekintetében elért újdonságokat
is. A kiállítás nyitva tartása alatt 124 ország
közel félmillió szakértői körökben mozgó látogatója vett részt. Minden idők legnagyobb
sokasága gyűlt össze, hogy megtekintse a
szakma legjelentősebb gyártóit.
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New Holland FR Forage Cruiser:
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás,
nagyobb teljesítmény
• Felsőfokú szecskaminőséget biztosító terménycsatorna: a piacon legszélesebb szecskázó dob, roppantóhengerek
és kidobó torony
• Új díjnyertes erőforrások: ECOBlue™
Hi-eSCR Tier 4B technológia, mely állandó csúcsterhelésre hangolva erőteljes teljesítményt szolgáltat
• Új ECO móddal ellátott motorvezérlő
rendszer az optimális üzemanyag-fogyasztás érdekében, mely 21 százalékos* fogyasztáscsökkenést eredményez és hatékonysága kategóriavezető
a piacon: 0,5 l/tonna
• Megújult, prémium kényelemet nyújtó tágas kabin, ergonomikus kezelőszervek, új komfortülések és ezen környezetből vezérelhető legmodernebb
automatizálási rendszerekkel könnyedén elérhető maximalizált teljesítmény

6 | Agrár Horizont

Hatékony

a legfelsőbb
Az FR új, Forage Cruiser fantázianévvel ellátott önjáró szálastakarmány-betakarítógép
modellek magas színvonalú aprítási minőséget és piacvezető szemroppantó hatékonyságot nyújtanak. A kivételes termelékenységet
tovább fokozzák az erősebb és hatékonyabb
erőforrások, melyek 476 és 775 LE között
ECOBlue™ Hi-eSCR Tier 4B technológiával
készülnek. A legnagyobb FR850 modell pedig
maradt a régi 20,1 literes 824 lóerős motorral. Az öt új modellt felölelő gépcsalád tágas
kabinjaival magasszintű kényelmet biztosít.
Az ergonomikus kezelőszervek és az intuitív
automatizálási berendezések segítik a gépkezelőt, hogy kivételes termelékenységű betakarítást végezzen.

„A New Holland már több mint 50 éve élen
jár a szálastakarmány technológiában”, nyilatkozta Lars Skjoldager Sørensen, a New
Holland betakarítógépek termékigazgatója.
„Az új Forage Cruiser erre a stabil örökségre
építve egy rendkívül termelékeny, rendkívül
hatékony csomagot nyújt, amely képes megbízhatóan eleget tenni egyaránt a bérszolgáltatók és a termelők követelményeinek is.”
A piacon elérhető legszélesebb
terménycsatornának köszönhetően
folyamatosan biztosított a kiváló
szecskaminőség
Az új FR Forage Cruiser a piac legnagyobb
méretű szecskázódobjával – átmérőben és

ÚJDONSÁG
munkahengerekkel szerelték fel, valamint a
kenési rendszerén is fejlesztettek. A hatékonyság ezenfelül a díjnyertes Intellifill™ precíziós
ürítést vezérlő automatika használatával fokozható. A rendszer pontosan a megfelelő helyre
irányítja a termény ürítését, történjen az bármilyen pótkocsira, a nap bármely szakában és
bármilyen időjárási viszonyok között.

ság

szinteken
A 750 mm széles szemroppantó hengerek
maximalizálják a gép áteresztőképességét.
Az egyedülálló Variflow™ rendszer biztosítja
a maximális termelékenységet száraz vagy
nedves és tapadós körülmények között egyaránt. Egy mozdulattal kapcsolható át a gép
kukorica helyzetből fű helyzetbe, elkerülve a
nedvesebb termény örvénylését, szétszóródását, így nem áll fenn a termény felrakódásának veszélye.
Az új FR Forage Cruiser szériát tökélyre fejlesztették. A piac már eleve legszélesebb és legkönnyebben hozzáférhető kidobótornyával rendelkező rendszer most teljes hosszában cserélhető belső kopólemezeket kapott. Emellett
erősített felületű ürítővéggel, erősebb mozgató

Új ECO motorvezérlési üzemmód
21 százalékos megtakarítást
eredményez, 0,5 liter/tonna
fogyasztási hatékonysága
kategóriagyőztes
A gép azon ügyfelek részére készült, akiknek
legalább olyan fontos az önjáró silózógép teljesítménye, mint a szecskázás minősége, és
mégis az üzemeltetési költségek minimalizálására törekszik. Az új erőforrások és az
ECOBlue Hi-eSCR technológia együttes hatása ugyanakkora szecskahossz esetén, 21
százalékos* üzemanyagfogyasztás-csökkenést eredményez a vele megegyező teljesítményű Tier 3-as modellhez viszonyítva. A
független DLG (Német Mezőgazdasági Társa-
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szélességben is egyaránt – büszkélkedhet,
amely bármilyen terménnyel könnyedén elbánik. A két síkban elhelyezett aprítókések garantálják a gyors és egységes szecskázást,
és bármilyen szárhosszúság esetén a legjobb
silóminőséget eredményezik. A szecskázóké
sek összetétele öt különböző konfigurációban
érhető el, így igazodva a speciális igényekhez: 2x8, 2x10, 2x12, 2x16 és 2x20 db késsel különböző vágási hosszúságokat érhetünk el: 6 - 33 mm, 5 - 27 mm, 4 - 22 mm, 3
- 16 mm és 2 - 13 mm. A már bizonyított
Hydroloc™ behúzóhengerek hajtórendszere
az egyéni elvárásoknak való megfelelés érdekében azonnali és menet közbeni szecskaméret-állítást tesz lehetővé.

Új díjnyertes ECOBlue™ Hi-eSCR
Tier 4B technológiás erőforrások
kimondottan nagy teljesítményű
silózási feladatokra programozva
Az új FR sorozat összes tagja FPT fejlesztésű
erőforrással rendelkezik. A két legkisebb FR
modellekbe gyártott - már jól bevált konstrukciójú - Cursor 13-as típusú motorok kifejezetten a speciális feladatok igényeinek megfelelően finomhangoltak. Az FR650 és FR780 az új
Cursor 16 erőforrást kapta, mely méltán büszkélkedhet a Diesel Magazin által 2014-ben kiosztott „Az év dízelmotorja 2014” megtisztelő
címmel. Mindkét motor hatalmas teljesítményt és nyomatékot biztosít, rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett. Az átdolgozott motorvezérlő szoftver a betakarítási
munka során reagálni tud a hirtelen fellépő
terhelésingadozásokra, megelőzve az esetleges leállást vagy eltömődést és ezzel 5 százalékos* kapacitásnövekedésre képes az előző
modellhez viszonyítva. Nagyobb az üzemanyag- és AdBlue tartály kapacitása, így a gép
még több időt tölthet megszakítás nélkül munkával. A legnagyobb modell az FR850-es a
20,1 literes FPT Vector motorral szerelt. Az
összes modell az ECOBlue Hi-eSCR technológia alkalmazásával éri el a jelenleg legszi
gorúbb Tier 4B-s előírásokat. Az erőforrásokat
alacsony részecskeképződés mellett optimális
károsanyag-kibocsátásra tervezték. Kizárólag
utókezelésben részesülő rendszer kitisztítja
a NOx részecskéket, melyek a magas égési
hőmérséklet során képződnek. Ennek ered
ményeként a kimagasló teljesítmény kivételes üzemanyag-fogyasztási hatékonysággal
párosul.

ÚJDONSÁG
A megnövelt áteresztőképességre és a csökkentett üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok
a DLG által végzett hivatalos teszt eredményei
Modell
Max teljesítmény
(1700-2000 fordulatszám-tartományban)

FR480

FR550

FR650

FR780

FR850

350 kW/476 LE

400 kW/ 544 LE

480 kW/653 LE

570 kW/775 LE

606 kW/824 LEe

ság) által elvégzett betakarítási tesztek bizonyították az FR650-es modell kategóriájában
élenjáró hatékonyságát: 0,5 liter/tonna üzemanyag-fogyasztással üzemel 8 mm-es szecskaméret esetén kukoricában. Az új, alapfelszereltség részét képező intelligens ECO üzemmód betakarítás közben csökkenteni tudja a
fogyasztást, mikor nem szükséges maximális
terhelésen dolgozni, például hozamcsökkenés
esetén vagy sáros talajon haladáskor.
A New Holland PowerCruise™ rendszere maximalizálja a termelékenységet azáltal, hogy
munka közben folyamatos ellenőrzés alatt
tartja az éppen aktuális motorerő-szükségletet
és ehhez igazítja a gép haladási sebességét.
Prémium komfortot kínáló tágas
kabin, ergonomikus kezelőszervek,
új komfort ülések és kimagasló
automatizálási rendszerek a
maximális teljesítmény érdekében
Az új FR Forage Cruiser modellek teljesen meg
újult kabinnal, kimagaslóan kényelmes munkakörnyezetet biztosítanak a gépkezelő számára.
Hatalmas belső tér és minőségi hangszigetelés: tágas és csendes kabinból az ívelt szélvédőn keresztül 360°-os panoráma kilátás nyílik
a vágóasztalra és a kidobótoronyra is, legyen
az bármilyen pozícióban. Az új, precíz rezgéscsillapítású Deluxe légrugós ülés automatikusan alkalmazkodik a gépkezelő súlyához.
A háttámla, a deréktámasz és az ülőfelület
szöge és magassága pontosan beállítható a
legmegfelelőbb pozícióba. Ezeken felül az új
bőr és a luxus szövet kárpitozású ülés párnái
fűtés és szellőztetés funkciókkal is rendelkeznek. A maximális kezelői komfort szem előtt
tartása megnyilvánul az átdolgozott kormányoszlopban is. Karcsúbb formaterv és duplacsuklós kialakítás tágasabb lábteret, jobb kilátást eredményez, valamint pozíciója könnyedén testre szabható – igazodva a gépkezelő
méretéhez és igényeihez.
A termelékenység és a gépkezelői komfort tovább javult az intelligens automatizálási megoldások eredményeképp. Minden létfontosságú
funkció irányítása, úgymint a vágóasztal és a
toronyvezérlés, illetve a Power Cruise™ aktiválása a CommandGrip™ kezelőkarról könnyedén
elvégezhető. Az IntelliView IV™ monitorról pe
dig egy szempillantás alatt leolvashatjuk a kívánt működési paramétereket.
(* Új FR650 vs előző FR700)
Lőrincz István

Öntözés
a mezőgazdaság jövője!
A magyar gazdálkodók körében az egyik legfontosabb kérdés, hogy a területeiken miként
oldható meg az öntözés. Az elmúlt évek pályázati lehetőségei, csak „felkorbácsolták” az
igényt, ami napjainkra rendkívüli mértéket öltött. Megoldást a 2020-ig tartó Vidékfejlesztés
Program hozhat, és reményeink szerint hoz is,
mert a „Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat
fejlesztése (4.1.4)” a küszöbön áll.
Az AGROTEC Magyarország Kft. öntözési üzletága felkészült csapattal igyekszik a gazdák
igényeit kiszolgálni, hogy mindenki a saját
igényeinek/lehetőségeinek megfelelően tudja
öntözési terveit megvalósítani.
Maga az üzletág 2015 júniusában alakult meg, de már
az első tört évben is nagy
sikereket ért el. Ennek köszönhetően a Lindsay öntözőgép gyártó generálimportőrré kérte fel a céget a magyar és szomszédos országok piacán is. Az értékesített
géptípusok és a folyamatban
lévő beruházások is azt mutatják, hogy a magyar gazdálkodók is egyre nagyobb
mértékben választják a körforgó berendezéseket, melyet magas fokú automatizáltsággal kombinálnak.
A Lindsay kínálatának leggyakrabban igényelt megoldásai a precíziós tervezés és
gépméret optimalizálás (SmartDesign), a körforgó berendezés GPS vezérelt saroköntöző
egységgel (Corner) és az internet alapú távvezérlő egység (FieldNet)
A SmartDesign egy olyan tervező program,
mely jó alapot ad az ideális gépkialakítás

megválasztásához. Percek alatt megtervezhető a kiválasztott táblán az a technikai
megoldás, amely centiméteres pontossággal adja meg a paramétereket. Segítségével
pontos információkhoz juthatunk a beöntözött területtel kapcsolatosan is. Az öntözési
üzletág szakemberei segítenek a hidraulikai
és elektromos méretezésben is, melynek
köszönhetően egy komplex árajánlatot tudnak készíteni. Ennek köszönhetően minden
gazdálkodó, aki megkeresi az Agrotec csapatát, rövid határidővel pontos információkhoz juthat, hogy számára - ár-érték arányt
szem előtt tartva-, melyek a
lehetséges öntözési megoldások.
A Corner karral szerelt körforgó öntözőgépek az elmúlt
időszak legnagyobb darabszámban értékesített géptípusai. Ennek oka, hogy a sok
esetben szabálytalan táblaszerkezet esetén, ez a géptípus adja a legjobb fedettséget. A GPS vezérlés a Lindsay
precíziós Corner karját használva nem jelent plusz költséget. A rendszer egyedi kialakításának köszönhetően, az
öntözőgép saját magának állítja elő az RTK korrekciót, és
se rádió, se GSM alapú jelre
sincs szüksége, így a gép
üzemeltetése nem jelent extra
kiadást. A Corner kar centiméteres pontossággal, frekvenciaváltóval kiegészített hajtásrendszerrel követi a nyomvonalat, melyet a
gép beüzemelésekor kell beprogramozni. Az
esetlegesen bekövetkező határvonal változások, tereptárgyak fel- vagy lekerülése a táblá-

ról is könnyen kezelhető, mert az új nyomvonal megadása és rendszerben történő rögzítése is csak a gép egyszeri körbejáratását
igényli.
Korunk egyik legfontosabb kritériuma, hogy a
gazdálkodás folyamatai valós időben nyomon
követhetőek és statisztikailag elemezhetőek
legyenek. Erre nyújt megoldást a FieldNet,
mely egy internet alapú távvezérlő rendszer.
Internet hozzáféréssel a világ bármely tájáról
elérhető az összes funkció, melyet eddig
csak az öntöző mellett állva tudtunk beállítani. Kiemelt szerepe van a legtöbb felhasználó-

A Corner kar centiméteres
pontossággal,
frekvenciaváltóval
kiegészített hajtásrendszerrel
követi a nyomvonalat
nál a statisztikai analízisnek, melynek segítségével a szezon eseményeit könnyen tudjuk
elemezni, és a későbbi üzemeltetést optimalizálni.
Az AGROTEC öntözési üzletága segítséget
nyújt a kiszámíthatóbb gazdálkodás elérésében. Az öntözés nem csak nagyobb hozamok elérését biztosítja, de olyan esélyt teremt, amely az intenzív kultúrák termesztését is lehetővé teszi. Kérjen személyre szabott ajánlatot kollégáinktól, hogy a lehető
legjobban ki tudja használni a pályázat adta
lehetőségeket.
Schober Gyula
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Termésbiztonság bár
A mezőgazdasági termelés sajátossága, hogy
amikor elvetjük a vetőmagot fogalmunk sincs
arról, hogy betakarításkor mire számíthatunk.
Ami nem csupán mennyiségi szempontból van
így, de jellemzően az eladási ár tekintetében is.
Ez annak köszönhető, hogy rendkívül sok tényező ősszhatásának eredményeképpen alakul ki a termés. Ezek közül legnagyobb súllyal
az időjárás szerepel. Az időjárást megváltoztatni nem tudjuk, hatását többé-kevésbé korrigálni igen, például az öntözéssel – de ez Magyarországon egyelőre az összes mezőgazdasági
terület csupán néhány százalékán lehetséges.
Így az esetek nagy részében egyetlen választásunk marad, csökkenteni a kockázatokat,
alkalmazkodni az időjáráshoz.
Alkalmazkodni a talajmunkák időzítésével és
a munkagép megválasztásával a vízmegőrző
talajművelés érdekében; alkalmazkodni a takarónövények termesztésével a talajtermékenység javítása és a vízmegörzés érdekében; alkalmazkodni a kártevők megfigyelésére alapozottan elvégzett növényvédelmi beavatkozásokkal, hogy csak néhány példát említsek.
Kockázatot csökkenteni fémzárolt, ellenőrzött
helyről származó vetőmagok felhasználásával,
növénybiztosítás megkötésével; kockázatot
csökkenteni jól megválasztott inputanyagok
alkalmazásával.
A kockázatok csökkentése növeli a termelésbiztonságot, így közgazdaságilag is megalapozottabbá válik a növénytermesztés, kiszámíthatóbb lesz a mezőgazdasági vállalkozás jövedelemtermelő-képessége.
Ez a cikk a számos kockázatcsökkentő lehetőség közül eggyel foglalkozik, az inputanyag
kiválasztásával, annak hatásait mutatja be
egy példán keresztül.
A múlt évben egy számos területre kiterjedő
kísérleti programot indítottunk AgrowKnowmia
Program néven, ennek keretében a többi között vizsgáltuk az egyes, Magyarországon kereskedelmi forgalomban kapható cinktartalmú
starter műtrágyák hatását kukoricában. Az
összehasonlító kísérlet alapelve az volt, hogy
a gyártók, forgalmazók által ajánlott dózisban
és technológiával kijuttatva a különböző termékeket egy kísérleti területen belül négy ismétlésben beállítva a kezeléseket vizsgáljuk
azok hatását, figyelemmel kövessük a növények
fejlődési erélyét és értékeljük a terméseredmé
nyeket. Mindezt nagyüzemi gépekkel is művelhető, 1000 m2-es parcellákon valósítottuk
meg. Az ajánlásokat figyelembe véve a mikro
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mely évjáratban?
1. ábra: Relatív termések (%) az IKR Agrár Kft. kukorica starterműtrágyázási kezeléseiben
Bábolna, 2015
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2. ábra: Inputanyag költség megtérülése és költségszintje az IKR Agrár Kft.
kukorica starterműtrágyázási kezeléseiben (Bábolna, 2015)
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1. táblázat: Talajadottságok
Zn
Cu
Mn
CaCO3 Humusz P2O5 K2O Mg
pH
Kötöttség
(%)
(%)
mg/kg
7,07
42
5,88
3,19
562 900 101 2,2
1,14
20
közepesen
semleges vályog
jó
túlzott túlzott jó gyenge gyenge gyenge
meszes
gyenge ellátottság. Egy közepesen meszes
talajon, ilyen foszforellátottság mellett ezzel a
cinkellátottsági értékkel biztosra vehető a relatív cinkhiány kialakulása, és mint tudjuk a
kukorica a cinkhiányra egyik legérzékenyebb
termesztett növényünk. Ezért választottuk ezt
a területet a kukorica starter kísérlethez.
A kísérleti terület a vetéssel egymenetben
kijuttatott starter műtrágyákon kívül semilyen
más tápanyagvisszapótlásban nem részesült,
tehát a kialakult termésbeli különbségek kizá-
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granulált startereket 20 kg/ha, a normál granulátumú starter műtrágyákat 100 kg/ha dózisban
adtuk ki vetéssel egy menetben. A vetés április 28-án történt, 70 000 db/ha tőszámmal.
A talajadottságokról nyújt tájékoztatást a mellékelt táblázat, melyből látható, hogy a mészlepedékes csernozjom típusú talaj 3 százalék
feletti humusztartalommal, valamint kiváló
foszfor- és káliumellátottsággal rendelkezik.
A talaj egyetlen gyenge pontja a mikroelemtartalom, egyebek között a cinkre is jellemző

rólag a startereknek köszönhetőek. A kísérletben saját termékünk a Corn Starter is helyet kapott, az 1. ábra azt mutatja be, hogyan
szerepelt – az értékesítési adatok alapján Magyarország jelenleg első számú starter műtrágyája – a Corn Starter és a kísérletben vizsgált számos másik starter termék közül kettő.
Az egyik egy prémium árkategóriás mikrogra
nulált starter, a másik termék pedig egy olcsó
árával hódító normál granulátumú import starter műtrágya. A diagram relatív termésszinteket jelöl, a kezeletlen kontroll termését 100
százaléknak véve. A csupán néhány százalékos eltérések első pillantásra alacsonynak
tűnhetnek, ám tudnunk kell, hogy a kezeletlen
kontroll termés 13,925 tonna/ha termésmen�nyiséget takar 14,5 százalék nedvességtartalomra vonatkoztatva. Azt gondolom ez a termésszint 2015-ben egészen kiemelkedőnek is
tekinthető, melynek magyarázata a kísérleti
terület rendkívül jó adottságaiban, illetve a kísérlethez használt DKC 4717 hibrid magas genetikai potenciáljában keresendő. A diagramról leolvasható, hogy a Corn Starter ezen a 14 t/ha-t
meghaladó termésszinten ötször annyi többlettermést produkált, mint a másik két starter
termék. Tehát starter és starter között bizony
van különbség. A Corn Starter harmonikus
tápelem összetétele, kiváló hatóanyag-minősége és a többi termék közül kiemelkedő minőségű és formulázású magas cinktartalma
visszaköszön a terméseredményben is.
Vizsgáljuk meg ezeket a terméseredményeket most közgazdasági szempontból! A 2.
ábrán a piros görbével jelölve látható az
egyes termékek hektárköltsége a jobb oldali
függöleges tengelyen ábrázolt értékek szerint.
Látható, hogy a legmagasabb hektárköltsége
a prémium kategóriás mikrogranulált starternek volt, kb. nettó 19 000 Ft/ha.
Az oszlopdiagramok ez alkalommal az inputanyag megvásárlásába fektetett összeg megtérülését jelölik a bal oldali függőleges tengelyen jelzett értékek szerint, százalékban kifejezve. Tehát azt jelzik, hogy a kijuttatott starter műtrágya ára mennyiben térül meg az
annak hatásából adódó terméstöbbletben.
A terméstöbblet értékét és a megtérülést
44 000 Ft/tonna kukorica értékesítési áron
számítottuk ki. A diagramról leolvasható, hogy
a Corn Starter esetében nagyjából a pénzünknél maradtunk, míg a másik két termék
esetében körülbelül 20 százalékos a megtérülési ráta. Milyen következtetést kell ebből

MŰTRÁGYA
na/ha. Mivel a termőterület és a tápanyag
visszapótlás azonos volt, a különbség csak két
dologból adódhat, az egyik a fajta, a másik
pedig az évjárat hatása. A több mint 2,5 tonnával magasabb 2015-ös kezeletlen kontroll
termésszint egyértelműen a jobb genetikai
értékű hibrid érdeme.
A 4. ábra a havi csapadékmennyiségeket
szemlélteti a 2014 és 2015 évek 1-11 hónapjában, valamint szaggatott vonallal jelöli
az 50 éves átlagot is. A 2014. év láthatóan
jóval csapadékosabb volt, mint 2015, szembeötlő a május, július, augusztus, szeptember havi adatok közti különbség. Ha az április-

3. ábra: Relatív termések (%) az IKR Agrár Kft. starter kísérletében
Bábolna, 2014
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5. ábra: Inputanyag költség megtérülése és költségszintje az IKR Agrár Kft. starter kísérletében
Bábolna, 2014
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levonnunk? Netán azt, hogy a starter műtrágyák használata értelmetlen pénzkidobás?
Mielőtt megválaszoljuk ezt a kérdést nézzünk
meg még egy 2014. évből származó eredményt is, ugyanerről a kísérleti területről!
A 3. ábra mutatja a 2014-ben ugyancsak 100
kg/ha Corn Starterrel kezelt négy ismétléses
nagyparcellás kukoricakísérlet terméseredménybeli különbségét a kezeletlen kontrollhoz
viszonyítva. A vetés május 5-én történt, DKC
4590 hibriddel, 70 000 db/ha tőszámmal.
A termésbeli különbség ebben az esetben 7,5
százalék a starterezett parcellák javára,
a kontroll parcellák termésátlaga: 11,27 ton-

tól szeptemberig tartó időszakot összegezzük
– mely a kukorica vegetációs időszaka – az
2014-ben 692 mm, míg 2015-ben csupán
289 mm, az 50 éves átlag pedig 324 mm. Az
egyértelműen csapadékszegényebb 2015. évi
vegetációs időszakban ráadásul négy hos�szabb, hőségnapokkal terhelt szakasz is volt.
Mindannyian emlékezhetünk az egymás után
kiadott hőségriadókra. A műtrágyával kiadott tápanyagok hasznosulása a csapadékos években sokkal kedvezőbb, a hőhullámok pedig tovább rontják a csapadékszegény
körülmények között fejlődő növények produkcióját az erőteljesebb párologtatás miatt fellépő luxus vízfogyasztás miatt.
Ezért vannak kisebb különbségek a kezelt és
kezeletlen parcellák közti termésekben a
2015. évjáratban.
Nézzük még meg közgazdasági szempontból
is a 2014. évi kísérlet terméseredményeit!
Az inputanyag hektárköltségét és annak
megtérülését az 5. számú ábrán látható kombinált diagram mutatja be. Az oszlopdiagram
ebben az esetben 235 százalékos megtérülést jelez, ami azt jelenti, hogy a starter műtrágya nem csupán visszahozta az árát, de
135 százalék tiszta nyereséget is termelt!
Mindezt 40 000 Ft/tonna kukorica értékesítési áron számítottuk ki. Ha pusztán befektetési
szempontból vizsgáljuk meg ezt értéket, fel
kell tennünk magunknak a kérdést: Mivel
tudunk elérni manapság 7-8 hónap alatt 135
százalékos hozamot a befektetési piacon?
Ami 1 éves időszakra számítva már 200
százalék reálhozamot jelent!
Mindezek után tehát milyen végkövetkeztetést tudunk levonni? Megéri starter műtrágyát
használni a kukoricatermesztésben vagy sem?
Két egymást követő évben egymásnak teljesen ellentmondó eredmény született a kísérletekben.
Nos én azt gondolom jó starter műtrágyát
érdemes használni! Mert egy kedvező évjáratban többszörösen megtérül a befektetésünk, egy kedvezőtlen, szélsőséges évjáratban pedig legrosszabb esetben a pénzünknél
maradunk. Azt persze előre nem tudjuk soha
milyen lesz az időjárás, de ez a mezőgazdaság egyik szépsége. Aki mezőgazdasággal
foglalkozik az tudja ezt, alkalmazkodnunk kell
egy szeszélyes, kiszámíthatatlan őserőhöz,
amit természetnek hívunk és kihozni a lehetőségeinkből a lehető legjobbat. Ez a mezőgazdaság legfőbb kihívása!
Ehhez az IKR Agrár Kft. tud adni egy kiváló
starter műtrágyát, melynek alkalmazásával
növelhető a termésbiztonság bármely évjáratban. A Corn Starterrel még a legkiválóbb
adottságú területeken is többlettermés érhető el, mely kedvező évjárat esetén busás
hasznot is hoz!
Péntek Csaba

GPS

Mezőgazdasági flottakövetés
az Agrotec kínálatában már alapfelszereltségként!
A tavalyi évtől kezdve már alapfelszerelt
ségként elérhető a speciálisan mezőgazdasági igényekre fejlesztett flottakövető rendszerünk, új vásárlású New Holland gépek
esetén.

De nézzük át röviden mit is kaphatunk egy
ilyen rendszertől, mennyiben tudja megkön�nyíteni a munkánkat, és milyen fejlesztési
lehetőségek hordoz magában. Az agrárium
speciális igényeket támaszt az ilyen rendsze-

rekkel szemben, így ezt saját tapasztalataink
és gazdálkodó partnereink visszajelzései
alapján folyamatosan fejlesztjük.
Néhány évvel ezelőtt még elérhetetlennek
tűnt valós időben, percről-percre látni a gépeink aktuális pozícióját, az elfogyasztott
üzemanyag mennyiséget, a pillanatnyi fordulatszámokat, motorterheléseket, a munkaidő
kimutatásokat, vagy a megművelt területek
méretét. Mindez ma már akár egy okostelefon
segítségével is megtekinthető. Ráadásul, aki
ma új New Holland gépet vásárol az Agrotec
kínálatából, az eszközt és a hozzá tartozó
szoftvereket is díjmentesen kapja meg.
De nézzük át röviden miből is áll egy ilyen
rendszer, és vegyük át néhány alapfunkció
működését. Felhasználóként csupán egy inter
net kapcsolatra van szükségünk, hogy a megadott jelszó segítségével elérjük a rögzített
adatokat, melyekből kimutatások készíthetők.
Az elérhető elemzések támogatják az agronómiai munkák tervezését és ütemezését, a
munkaszervezés optimalizálását. A rendszer
segítségével folyamatosan nyomon követhető a gépek aktuális helyzete, a bejárt útvonalak, a tankolások időpontjai és helyei, a pontos tankolt mennyiség és fogyasztási adatok.
A térképeken rögzíteni lehet az egyedi táblákat így egy teljes évre visszamenően ellenőrizhetővé válik, hogy ki-mikor milyen géppel
hol tartózkodott, milyen munkát végzett, azaz
mennyi üzemanyagot vagy munkaórát fordítottunk egy adott területre. Külön kiegészítőként választható gépkezelő és munkaeszköz
azonosítás is, így személyekre is leszűrhetők
az adataink, valamint a megművelt terület
nagyságával is azonnal tisztában lehetünk.
A rendszer többszintű riasztási funkcióval
rendelkezik, legyen szó területelhagyásról,
üzemanyagszint-csökkenésről, vagy egy közelgő karbantartásról. Már meglévő gép esetén is van lehetőség díjmenetesen demó készülék igénylésére, így mindenki maga győződhet meg a rendszer előnyeiről, saját körülményei között.
Természetesen rendszerünk nem csak New
Holland gépekbe telepíthető. Legyen szó más
gyártmányú erőgépről, személyautóról vagy
akár egy öntözéshez használt motorról, felszerelésük problémamentesen megoldható.
Egyedi kedvezményes ajánlatainkért keresse
gépértékesítő kollégánkat!
Dr. Virág István
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Univerzális csúcs

New Holland T7.290 és T7.315 traktorok növelt motorteljesítmé

A New Holland két újabb csúcsmodellel, a
T7.290-nel, illetve a T7.315-tel bővítette T7es traktorszériáját. A piac által elvárt egyre
fokozódó teljesítményigényhez igazodva egy
rendkívül sokrétűen használható, valódi univerzális nagytraktor került le a tervezőasztalról. Az új, sokoldalú T7-seket nagy motorteljesítmény, piaci szegmensen belül vezető forgatónyomaték és egyedülálló hatékonyság
jellemzi. Nehezebb és könnyebb talajművelő
munkákra, bálázásra, szállításra egyaránt
ideális választás. A Horizont kabin csendes
és nagyon kényelmes környezetet biztosít, a
precíziós kormányzási rendszerek optimalizálják a mindennapi munka hatékonyságát. A
legmodernebb hármas osztályú ISOBUS csatlakozóval a New Holland szögletes nagybálázóval is képes kommunikálni. Az intelligens
automatikus rendszer a traktor haladási sebességét a bemenő adatok függvényében
szabályozni tudja, így a bálázó és a traktor
kommunikál egymással, és optimalizálja a
munkaműveletet.
- Az új T7-es modellek rendelkeznek azokkal
a tulajdonságokkal, amit egy nehéz szántóföldi vezértraktor esetében joggal elvárhatunk,
ugyanakkor sokoldalú felhasználhatóságuknak köszönhetően nem kizárólag nagy vonóerőt igénylő szántóföldi teendők ellátására
alkalmasak, hanem a legkülönfélébb kardánhajtással járó munkaműveletek vagy szállítási feladatok elvégzésre is kiválóan és hatékonyan használhatók. Ezért az új T7es széria
például bérvállalkozók részére is ideális választás - mondta Sean Lennon, a New Holland traktor, teleszkópos rakodó és PLM termékekért felelős menedzsment vezetője.
Kiemelkedő teljesítmény,
magas hatékonyság
Erőteljes, nagy hatásfokú, környezetbarát,
ezek a főbb ismertető jegyei a tehergépjárművekbe, mezőgazdasági és építőipari gépekbe
beépülő NEF (New Engine Family) FPT dízelmotoroknak. A Dízel Oxidációs Katalizátor
(DOC) újdonságnak számít. Ennek az elemnek
a szénhidrogén vegyületek mennyiségének
leredukálásában van nagy szerepe, míg a növelt hatékonyságú NOx katalizátornak a kibocsátott nitrogénszármazékok drasztikus csökkentése a feladata. Mivel egyáltalán nincs kipufogógáz-visszakeringetés ezáltal EGR sze-
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lepre sincs szükség, ezért más konkurens
megoldásokhoz viszonyítva jóval kisebb a hűtési igénye a Hi-eSCR rendszernek. Ezenfelül a
motor valóban hideg és 100 százalékban
tiszta levegőt szív, így a hengerekben a lehető
leghatékonyabban zajlik le az égési folyamat,
ami rendkívül kedvezően befolyásolja a fajlagos üzemanyag-fogyasztási mutatókat.
Megvizsgálva a változó geometriás turbófeltöltővel felszerelt NEF motorok nyomatékgörbéjét, azt láthatjuk, hogy az 1200 - 1700 közötti percenkénti motorfordulat tartományban
adja le a maximális 1200 Nm nyomatéki értéket. Változó terhelési viszonyok között
egyedülállóan kedvező tulajdonság, hogy egy
széles motorfordulat-tartományban teljesen
konstans értéket mutat a nyomatékgörbe.
A T7-es erőgépekbe szerelt díjnyertes Auto
Command sebességváltó karakterisztikája
legfőképpen abban különbözik a többi piacon kapható fokozatmentes váltóművekhez
viszonyítva, hogy működés közben négy
olyan üzemi munkaponttal rendelkezik, ahol
a hidrosztatikus hajtás aránya nulla, így a
hajtásátvitel tisztán mechanikus, a sebességváltó hatásfoka ilyenkor a legnagyobb.
Ezek a 100 százalékban mechanikus hajtási
pontok olyan haladási sebességekre vannak
hangolva, ahol jellemzően szántóföldi vagy
országúti körülmények között legtöbbet
használjuk az erőgépet.
Ami a hátsó kardánkihajtás fordulatait illeti, a
T7-es traktorok magas alapfelszereltségéhez
tartozik a négyfokozatú (540 /540 E / 1000 /
1000 E) TLT, amely elektromosan kapcsolható. A hátsó és front TLT esetében is elérhető
1000-es ECO fordulatot használva, különféle
munkagépeket üzemanyag-hatékonyan lehet
üzemeltetni.
A hidraulikaszivattyú alapfelszereltségben
165 liter /perc teljesítményű, azonban opcióként kérhető 220 liter/perces változat is, ez
az érték szintén kiemelkedőnek számít.
Manőverező-képesség,
vonóerő, talajkímélés.
A T7 HD traktort választó gazdák részére a
rendelhető kerékméretek nagy variációs lehetőséget nyújtanak, hiszen a többi között
900 mm széles futófelületű, de akár extra
nagy 2,15 méter átmérőjű 710/75R42 méretű hátsó kerék is elérhető.
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Modell

Névleges
teljesítmény

Maximális
teljesítmény

T7.290

270 LE

290 LE

T7.315

300 LE

313 LE

u

A New Holland új vezeték nélküli keréknyomás ellenőrző rendszere a kabintetőre szerelt
antenna és a szelepsapka helyére csavarozott jeladó szenzorok segítségével kommunikál. Az új rendszer az IntelliView IV-es monitoron akár 16 kerék aktuális légnyomási értékét is jelzi a gépkezelőnek. Így nem csak az
erőgépre, hanem akár a több tengelyes vontatmányra is szerelhető szenzor. Következésképpen mindig biztosak lehetünk abban, hogy
az éppen elvégzendő feladathoz szükséges
legideálisabb guminyomással dolgozunk.
Az autóiparban már régóta ismert és használt ABS (Anti Blocking System) rendszert a
mezőgazdasági gépgyártók közül először a
New Holland mutatta be a T7-es traktorokon,
amellyel szakmai díjat is nyert. Az opciós
tételként rendelhető automatikus rendszer
aktiválódik 12 km/h haladási sebesség felett, a gépkezelő amint fékre lép a négy kerék teljesen függetlenül fékeződik, jelentősen
csökkentve a fékutat. Mindez nagy előnyt
jelent, amikor hirtelen kell megállni, vagy
veszélyes helyzetbe kerül a gépkezelő. A
New Holland azonban ennél is többet kínál,
az ABS SuperSteer™ rendszer táblavégi forduló során lassítja a traktor belső íven mozgó hátsó kerekét, így csökkentve a fordulókör nagyságát.
Prémium szintű komfort
A napi rendszerességgel végzett hosszú műszakok alatt a kétfokozatú Comfort Ride™
kabinrugózás akár 25 százalékkal képes
csökkenteni a gépkezelőre ható vibrációt. Az
eredmény pedig kisebb mértékű kifáradást
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és kellemesebb munkakörnyezetet biztosít a
kimerítő munkanapokon is.
Az alapfelszereltségben kínált Comfort ülés is
már alacsonyfrekvenciás légrugózással rendelkezik, az ülőlap, illetve a háttámla szélességét és hosszát is úgy alakították ki, hogy a
lehető legmagasabb komfortérzetet adja. A
rugózási út és a csillapítás mértéke mellett
hossz- és magasságállításra is lehetőség
van. A kezelő súlyához igazodva automatikusan beállítja a rugózás mértékét. A Dynamic
Comfort ülés esetében mindez ülésfűtéssel,

A T7-es széria gépei
teljesen integrált,
gyári fejlesztésű automatikus
robotkormányzási
rendszerrel rendelhetők
továbbá bőrkárpitozású könyöktámasszal és
bőrbetétekkel egészül ki. Az Auto Comfort
bőrülés jelenti a csúcsot a kínálatban. Ez az
eddig említett jellemzők mellett rendelkezik
egy beépített ventilátorral, ami a meleg napokon kellemesen hűsíti a gépkezelőt.
A T7 HD traktorok prémium szintű alapfelszereltsége 8 db kabintetőbe integrált LED
munkalámpát is tartalmaz, amely igény
esetén 12, 16 és 20 db-ra is bővíthető.
Mindez kiegészítve a motorházba integrált
nagy intenzitású halogén és LED munkalám-

pákkal nem jelent problémát az éjszakai
munkavégzés sem.
Precíziós gazdálkodás
A T7-es széria gépei teljesen integrált, gyári
fejlesztésű automatikus robotkormányzási
rendszerrel rendelhetők. Az IntelliSteer™ segítségével párhuzamos vonalvezetéssel maximálisan akár 1-2 cm-es visszatérési pontosság is elérhető, amennyiben RTK korrekciós jelet használunk. Ennek értelmében a legigényesebb precíziós gazdálkodás esetén is
ideális ez a rendszer, amely egy gombnyomással aktiválható.
A New Holland IntelliSteer™ egy rendkívül
fejlett dőléskompenzáló rendszert használ,
amely három irányban, hosszanti, függőleges
és keresztirányú tengelyek mentén egyaránt
kompenzál. Így informálva a beépített navigációs vezérlőmodult, amely a traktort meglepő
pontossággal tartja az adott nyomvonalon. A
hidraulika rendszerbe beépített vezérlőszelep
a vezérlőegység jeleit felhasználva avatkozik
be a kormányzásba.
Kiemelkedő tulajdonságainak ismeretében
nem túlzás tehát kijelenteni, hogy az új T7-es
traktorok páratlan hatékonysággal használhatóak. E modellek főbb ismertetőjegyei: növelt
motor- és hidraulika teljesítmények, intelligens Hi-eSCR Tier 4B rendszer, gépkezelőbarát intelligens sebességváltó, automatizált
funkciók, számos technológiai újdonság, modern ötletes megoldások és maximális precizitást biztosító GPS vezérelt rendszerek.
Molnár István
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Használt gépek
Ssz.

Típus

Évjárat

Üzemóra

Motorteljesítmény LE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2001
2002
2001
2001
2006
2002
2007
1996

4376/6324
3806/4848
4145/5322
4100/5800
2529
3030/4120
2646/4275
4200

281
281
281
330
170
330
330
220

9.

NEW HOLLAND TX66
NEW HOLLAND TX66
NEW HOLLAND TX68
NEW HOLLAND TX68 PLUS
NEW HOLLAND TC56
NEW HOLLAND CX860
CLAAS LEXION 550
CLAAS DOMINATOR 108 SL
MAXI
CLAAS MEGA 360

2007

2550/3080

245

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ZETOR 9541 PROXIMA PLUS
NEW HOLLAND TM175
NEW HOLLAND TM190
NEW HOLLAND TN95NA
NEW HOLLAND TN95VA
CASE MX 150
SAME FRUTTETO II 75
SAME FRUTTETO II 75

2007
2003
2003
2007
2007
2002
2007
2002

2700
11 200
5900
2980
3000
6632
4000
9175

90
175
193
92
92
150
75
75

18.
19.
20.

BISO CX100
MANITOU 632 MLT
JOHN DEERE 740A

2007
1999

10 400

Kiegészítő tartozékok

Kombájn
6,1 m vágóasztal, szállítókocsi, kukorica átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó
6,1 m vágóasztal,kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó
6,1 m vágóasztal, szállítókocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, öntvény dob, erősített hátsó híd
7,3 m vágóasztal, szállítókocsi, szalmaszecskázó, kukorica átszerelő készlet.
4,5 m vágóasztal,kukorica átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó
gabona vágóasztal, szállítókocsi, szalmaszecskázó, kukorica átszerelő készlet.
C600 gabona adapter, szállítókocsi, CAT motor, porelszívó, Cebis, Autocontour, szalmaszecskázó, erősített hátsó híd
C450 gabona adapter, kocsi, szalmaszecskázó, hektármérő
C600 gabona adapter, szállítókocsi, klíma, szalmaszecskázó,
Traktor
Mechanikus váltó irányváltóval, légfék, klíma, fekete rendszám, 2 hidraulika kör
18x6 Fullpowershift váltó, légfék, klíma, rugózott fülke, fekete rendszám, 4 hidraulika kör, szakszervíz által végig szervizelt!
18x6 Fullpowershift váltó, légfék, klíma, rugózott fülke, fekete rendszám, 4 hidraulika kör
Mechanikus váltó, klíma, 3+2 hidraulika kör, piros rendszám, supersteer kormányzás, nagyon megkímélt állapot.
Mechanikus váltó, klíma, 3 kör hidraulika kivezetés, piros rendszám, 1,2m széles, 40km/h váltó, 540-540E-1000 kardánfordulat.
4x4 powershift váltó, klíma, légfék, hátsó keréksúly, fekete rendszám, újszerű hátsó gumik
2008-as üzembehelyezés, klíma, légfék, mechanikus váltó, 280/70R18 és 420/70R24-es gumik, vízhűtés
Mechanikus váltó, klíma, légfék, mechanikus váltó, 280/70R20 és 440/80-24 gumimérettel.
Munkagép
6 m-es repcetoldat Claas adapterhez, 2 oldali repce kaszával.
Üzemképes, 6 m-es gém, 3,2 tonna teherbírás, paletta villa
9 m-es pneumatikus vetőgép, tárcsás csoroszlya

Ár Forint
[nettó]
8 900 000
9 200 000
9 900 000
9 800 000
18 500 000
25 990 000
7 800 000
24 500 000
5 100 000
4 600 000
6 700 000
5 800 000
4 900 000
7 800 000
4 000 000
3 000 000
1 300 000
3 500 000
4 800 000

Interjú

Gépben is élen
A gépesítés színvonalát nézve az Albert Agro
Egyéni Vállalkozásnál kétségtelenül előrébb
tartanak, mint ami a mai hazai gazdaságokra
jellemző. Úgy tartják, az adatgyűjtés, s az
ehhez kapcsolódó növényvédő szer és tápanyag-kijuttatás a költséghatékonyság alapja. Rá kellett jönniük, hogy a megváltozott
klimatikus és agronómiai viszonyok között a
hatékonyság csak túlgépesítéssel érhető el.
- Persze nem arról van szó, hogy minden
gépből cseredarab álljon rendelkezésre kezdte beszélgetésünket Hegedűs József, a
bácsbokodi vállalkozás ügyeinek intézője. A
kárpótlással egyidőben kényszervállalkozó-

foglalkoztunk. A környezetünkben gyorsan
észlelték azt a „másságot”, ahogyan mi foglalkoztunk a növénytermesztéssel, - magyarázta Hegedűs József, hogy a szakszerű lelkiismeretes tevékenység kifizetődő. A főállás
mellett a saját területükön gazdálkodtak,
amibe a szolgáltatás is belefért, s egyre többen keresték meg őket a helyi és környékbeli földtulajdonosok közül, hogy velük szeretnék műveltetni földjeiket. Így két év alatt a
saját mellett legalább háromszor akkora területen végeztek bérmunkát. Viszont eljött az az
idő, amikor a gazdálkodás kockázatával történő szembesülés mellett, már sokan nem a

Hegedűs József: az összes eszközeinkre átalánydíjas karbantartási szerződést kötöttünk

ként jelentek meg a mezőgazdaságban. A
gazdálkodás 73 hektár kárpótlási földön kezdődött. Az első évben gépszolgáltatókkal
műveltették a területeiket, s mivel nem voltak
elégedettek az elvégzett munka minőségével,
maguk is belevágtak a gépbeszerzésbe, és
saját kézbe vették a művelést. Szerencsére
ekkor jöttek a pályázatok, s igyekeztek minden lehetőséget kihasználni. Így indult el a
saját eszközparkjuk fejlesztése. - Kezdetben
búza, kukorica és napraforgó termesztésével
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szolgáltatást kérték, hanem el- vagy
bérbeadták a földjeiket, melynek az lett az
eredménye, hogy jelenleg mintegy 600 hektáron dolgoznak.
Folyamatos költség-árbevétel elemzés mellett nagyító alatt vizsgálták a gazdálkodásukat. Egyre nagyobb figyelmet szenteltek a
technológia finomítására, felfedezték a megváltozott klimatikus környezet hatásaira adott
válaszként az új technológiák gazdaságba
való integrálásának fontosságát. A vállalko-

zásban a kezdetektől a mai napig folynak
fajta és termesztéstechnológiai kísérletek,
bár a fajtakísérletek ma már csak a búzára és
a cukorrépára szorítkoznak. Búzából a KWS
sorát vetik és tesztelik – akinek vetőmagot is
termelnek –, míg cukorrépából a teljes hazai
paletta, az összes nemesítőház fajtái és fajtajelöltjei megtalálhatók. A technológiai parcellák elsősorban a repcét érintik. 2005-ben az
elsők között vetették a repcét szemenként,
45 centis sortávolságra. Biztosabb eredést,
jobb aszálytűrést, jobban bokrosodó és jobban termő állományt kaptak, csökkentett vetőmag-felhasználás mellett. Ennek is köszönhetik, hogy mára nincs olyan vetőmagház,
amely ne érezte volna szükségét, hogy fajtáival megjelenjen a bácsbokodi vállalkozásnál.
Így válhatott hazánkban az Albert Agro a
KWS-es WRD technológia bölcsőjévé.
Amikor 2005-ben megvették a precíziós gazdálkodásra alkalmas kombájnjukat, ez a módszer a magyar piacon még leginkább csak a
fejekben létezett. Azóta jelentős, hozamtérképekre alapozott adatbázissal rendelkeznek amit természetesen kiegészítenek talajvizsgálatokkal -, ugyanis ez a precíziós technológia
alapja. - Minél nagyobb a terület, annál hamarabb megtérül ez a beruházás - jegyezte meg a
szakember, hogy bár 600 hektáron gazdálkodnak, de emellett további 300 hektáron ma is
végeznek komplex szolgáltatást. Őszi búza
vetőmagelőállítás mellett tavaszi durumbúzát
termesztenek, takarmánykukoricából csak
annyit, ami mulcsként a következő évi vetőmagborsó előállításhoz szükséges, jelentősebb
felületen cukorrépa és repce található. Igyekeztek szakosodni, specialistává válni a termesztéstechnológiák területén – elsősorban
cukorrépánál és repcénél de a többi nővény
termesztésénél sem a tömegesen alkalmazott
megoldásokat használják. Az ezredfordulót
követően átálltak a forgatás nélküli talajművelésre, 2005-ben szántottak utoljára kontrol
céljából. A szántotthoz képest a kultivátorozott
területeknél nem tapasztaltak hozamkiesést.
Ráadásul a talajvizsgálatok azt mutatják, hogy
a talajállapotok jobbak lettek.
Jelenleg három típusú lazítót használnak az
éppen adott körülményeknek megfelelően,

amit kétféle szántóföldi kultivátor egészíti ki,
s a vetéstechnológia a minimum-művelésre
is alkalmas. Az elmúlt időszakban két sávművelővel gyarapodott a gazdaság. - Amikor
belevágtunk a vállalkozásba, az erőgépek tekintetében - az anyagi helyzetünknek megfelelőek közül tudtunk csak választani - jobbat
szerettünk volna, de ahhoz, hogy azt megengedhessük magunknak egy-két eredményes
gazdálkodói évnek el kellett telnie - hangsúlyozta Hegedűs József, hogy a tulajdonosok
közül senki sem a szakmából jött, így nem
voltak előítéleteik. Megengedhették maguknak azt a „luxust”, hogy nyakukba vegyék az
országot, és bemutatókon, gazdaságoknál
tájékozódjanak. Így kötöttek ki a New Hollandnál. Az első 160 lóerős New Holland
erőgép 1994-ben érkezett, megkezdve ezzel a
három évvel korábban beszerzett, de addigra
kinőtt 100 lóerős ZTS traktorok, cseréjét, a
gazdaság modernizálását. Ezzel egyidőben
érkezett a „nagytraktor” mellé a New Holland
TX 66-os kombájn is. - Szokatlan volt a sárgaszínű betakarítógép látványa a határban hangsúlyozta a szakember, hogy nem csak a
látványa, hanem a kimagasló betakarítási
képességei is, aminek az lett az eredménye,
hogy már a vásárlás évében közel 1000 hektáron arattak ezzel a géppel. Így két év múlva
újabb kombájnnal gyarapodtak, majd egy évre rá a harmadik is megérkezett. Közben más
vállalkozások is üzletet láttak a betakarítási
bérmunkában, így az Albert Agro egyre inkább visszavonult erről a területről. A két TX
és az egy CX betakarító gépet az akkori legmodernebb New Holland CR eszközre cserélték, a szolgáltatás terén pedig olyan folyamatok végzésére szakosodtak, ahol a túlkínálat
veszélye nem válhatott fenyegetővé. Szükségük volt olyan korszerű kombájnra, amely a
vetőborsót is képes megfelelő minőségben

betakarítani. Az összes növényt nézve megközelítőleg ma 500 hektárnyi területen aratnak az Albert Agronál.
- A ’90-es évek derekán még azt gondoltuk
egy 160 lóerős New Holland traktorról, hogy ez
a plafon, mára viszont már kicsinek bizonyul emlékezett vissza Hegedűs József, aki márkahűségről is beszélt. A gépberuházásnál elsődleges szempont az ár-érték arány volt, aminek
a New Holland maximálisan megfelel. - Szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt Bács
bokodtól alig 10 km-re, Baja közelségében komoly Agrotec szakszerviz található - jegyezte
meg az ügyvezető, amióta New Holland gépekkel dolgoznak, az összes eszközükre átalánydíjas karbantartási szerződést kötnek.
Biztonságot jelent, nem beszélve arról, hogy
nagyon kedvező áron. - Egyszerűsíti az életünket, egyáltalán nem kidobott pénz - tette hozzá.

A gépparkot nézve
hat teljes rendszert
tudnak egyidőben
robot üzemmódban
hadba állítani
Az erőgépparkjuk ma már a New Hollandra
épül. Törzscsuklós traktorukat a sávműveléses technológia „követelte” ki magának.
Amikor belevágtak a forgatás nélküli technológiába szembesültek, hogy az 300 lóerő
fölötti teljesítményeket igényel. A lazítókat
és a sávművelőket vontató erőgépük 540
lóerős, s ezen kívül három olyan gép dolgozik a határban, amely 300 lóerő feletti teljesítményű. Ezek közül a legidősebb, 2004-ben

került a vállalkozáshoz, majd három évvel
később érkezett az újabb, 2010-ben követte
a harmadik, a törzscsuklós már 2015-ös
szerzemény. A 2006-os New Holland CR
980-as kombájn most jutott el abba a korba,
hogy lecserélik egy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkezőre. Fontos, hogy a
2016-os betakarítási szezonban már munkába álljon.
A gépparkot nézve hat teljes rendszert tudnak egyidőben robot üzemmódban hadba
állítani - GPS vezérlés, automata-kormányzás,
adatgyűjtés -, ugyanakkor minden traktorukban benne van a használatukhoz szükséges
előkészítés. Gyakran csak a sortartás a feladatuk, de a tápanyag-kijuttatás, és sok
esetben a vetés is precíziós. - Sokaknál a
precíziós gazdálkodás kimerül a traktorban
elhelyezett robotpilóta alkalmazásával - jelezte a szakember, hogy ez az ő esetükben ennél
sokkal többet jelent. Adatokat gyűjt a kombájn, ezek alapján számítógépen határozzák
meg a tápanyag, de adott kultúráknál a vetőmag kijuttatást is. A permetezőgép – a folyékony műtrágya kijuttatásakor – folyamatosan
szkenneli az állományt, és a másodperc tört
része alatt hozza meg azt a döntést, hogy a
begyűjtött adatok alapján, az érzékelő mögött
40-50 centire lévő fúvókákból mekkora men�nyiség kerüljön ki. - Ez valósidejű meghatározás, így csak a munkavégzés végén tudjuk
meg a kijuttatott Nitrosol mennyiséget - tette
hozzá Hegedűs József, hogy az elmúlt évben
vizsgázott a rendszer. Tavaly repce és búza
esetében a tápanyagpótlási tervükhöz képest
két kamionnyi Nitrosolt spóroltak meg hozamkiesés nélkül. Véleménye szerint a permetezőre szerelt – önmagában nem olcsó –
technika két év alatt biztosan megtérül.
Viniczai Sándor
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Méltó helyünk
Tavaly szeptember közepén hivatalosan is
megnyitotta komáromi központját az AGROTEC
Magyarország Kft. A létesítmény felszereltségét és infrastrukturális lehetőségeit, illetve elhelyezkedését tekintve európai szinten is kimagasló. Az ingatlan mintegy kéthektáros területen fekszik, a 950 m2-es szervizműhely mellett
további 1090 m2-es alkatrészraktár működik.
A szükséges irodákon túl minden feltétel adott
az oktatási központ üzemeltetéséhez is.
A megnyitón előadást tartott dr. Gyuricza
Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal elnöke, aki részletezte a 2015-2020-as
ciklusban az agrár- és vidékfejlesztés jogcímen a 2016-ra szánt forrásokat. Kiderült,

hogy az elérhető költségvetés 44 százaléka
fordítható majd eszközbeszerzésre. Az állattenyésztés fejlesztésére összesen 75 milliárd
forintot különítettek el; a kertészeti támogatások összege 69,5 milliárd forint lesz, öntözésfejlesztési támogatásként mintegy 54 milliárd
forintot határoltak el a rendelkezésre álló keretből. Az MVH elnöke hozzátette: 2016-ban
kiemelt helyen szerepel a fiatal gazdák támogatása és a kisüzemek fejlesztése is.
A New Holland részéről Marcelo Pedrazzini
régióigazgató szólalt fel a rendezvényen, aki
beszédében elmondta: az AGROTEC Magyarország Kft. 2013 végi fennállása óta több alkalommal bizonyította, hogy innovatív és a

2 hektáros terület • 950 m2-es szervizműhely • 1090

Komáromban
fejlesztések iránt elkötelezett cég, amelynek
egy újabb példája a komáromi központ megvalósítása.
Martin Rada, az Agrotec a.s. vezérigazgatója
ismertette a cégcsoport negyed évszázados
történetét: a tevékenységi körök és forgalmazott márkák mellett összefoglalta, milyen további szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleiknek.
Nagy Lajos, az IKR Agrár Kft. ügyvezetője kihangsúlyozta, hogy az AGROTEC és az IKR
Agrár közötti szoros és gyümölcsöző együttműködés továbbra is folytatódik. A közös telephelyekből, a közös megjelenésekből és a jó
kapcsolatból mindkét fél csak profitálhat.
Illés Zoltán, az AGROTEC Magyarország Kft.

m2-es alkatrészraktár

ügyvezetője elmondta, hogy a központ megvalósítása 1 milliárd 5 millió forintba került,
amelyből az ingatlan értéke 615 millió forint
volt. A szükséges átépítési és tereprendezési
munkálatok 260 millió forintból valósultak
meg, majd további 130 millió forintot költött a
cég az eszközök beszerzésére. Hozzátette: egy
régi álom vált valóra, mivel a komáromi telephelyen minden feltétel adottá vált ahhoz, hogy
a szerviz- és az alkatrészellátás mellett az
adminisztratív központ is egy közös székhelyre kerüljön, ezzel megszüntetve a korábbi kettősséget, amely abból fakadt, hogy külön településen végezték munkájukat. Illés Zoltán
hozzátette: a cég első teljes évében, 2014-

ben 15,4 milliárd forintos forgalmat valósított
meg, 2015-ben várhatóan eléri a 19,5 milliárd
forintot. Ennek 75 százaléka gépértékesítésből, mintegy 20 százaléka alkatrész-forgalmazásból, a fennmaradót pedig a szerviz, illetve
egyéb bevételi források teszik ki.
A dolgozók szakmai képzése kiemelt helyet
kapott 2015-ben, s ezt a tendenciát ebben az
évben is folytatni szeretnék. Mind a szervizes,
mind pedig az alkatrészes dolgozók számára
több kötelező elméleti és gyakorlati oktatást
szervez az AGROTEC, ahol adott téma kapcsán
elmélyíthetik szaktudásukat: megismerkedhetnek az új termékekkel és aktuális technológiai fejlesztésekkel.
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Terménypiaci kilátások, avagy

több vizet a Dunába!
Az új év kezdete óta a pénzügyi piacról induló
hatások (kínai részvénypiaci anomáliák,
EUR/USD árfolyam) további árcsökkentés
irányába nyomták a gabonapiacot. A kőolaj
árak is elérték a 2008-as válság óta a legalacsonyabb árszintjüket. A piaci fundamentumok változatlanok voltak, ezért ez a visszaesés aggodalomra ad okot a piaci szereplők
számára. A hazai búza és kukorica külpiacra

jutását is e tényezők akadályozzák, valamint
a dunai alacsony vízállás.
Amennyiben a globális időjárási körülményeket nézzük, akkor látható, hogy a déli féltekén
kialakult az El Niño jelenség, melynek hatására a tengeri áramlatok megváltoztatták az
időjárást. Száraz meleg az idő Dél-Amerikában, Indiában. Kevesebb esőt visz a monszun
a déli féltekén. A másik féltekén enyhébb,
Búza

Kukorica

csapadékosabb a tél, amit a saját bőrünkön is
tapasztalhatunk, illetve láthatjuk a híradásokban az angliai árvizet, az északi sarki szokatlan meleget. Ezeknek a jelenségeknek azonban egyelőre még nincs közvetlen kihatása a
2016-os termésre.
Magyarországon a tél eddig rendkívül enyhe
volt, viszonylag kevés csapadékkal, ami a kártevőknek és a kórokozóknak kedvez elsősorban. Az időjárás másik „károkozása” az volt,
hogy a Duna – Majna – Rajna csatornán szeptember óta az évtized legalacsonyabb átlagos
vízállását mérték. Az uszályok vagy nem érkeztek meg, vagy csak kisebb rakománnyal tudtak elindulni. A megemelkedett költségek felborították a kalkulációkat, a vásárlók veszteségeket szenvedtek el, vagy a többletköltség miatt, vagy a megnövekedett finanszírozás miatt.
A helyzet úgy rendeződött, hogy sok kukoricaszerződést zártak le, fizikai áruszállítás nélkül
(wash–out). Így az exportra szánt árumennyiség csökkent, nőtt az export alap. A dunai
szállítási problémát az okozza, hogy a Duna
felső szakaszán lévő vízlépcsőknél az árhullámokat a vízlépcső feltöltésére használják, így
hozzánk nem ér el a hajózáshoz szükséges
vízmennyiség. Egy hajózási szakember fogalmazta meg találóan: „Olyan fürdőszobánk van,
aminek a vízcsapját a szomszédban kezelik!”
Tehát ez a helyzet azt jelenti, hogy a megkötött
üzletek nem teljesülnek, és a bizonytalan szállítás miatt nem tőlünk szerzik be az árut a nagy
exportőrök, hanem Romániából, Bulgáriából,
Ukrajnából.
Búza
A hazai adatok szerint év végén a 970 ezer
hektárnyi búzaterület 46 százalékán volt jó
kondícióban a növényzet. Legnagyobb európai búzatermelőnél Franciaországban – ahol
az elmúlt 80 év legnagyobb területén vetették
el a búzát –, a kikelt állományok 98 százaléka
volt jó állapotban decemberben. Ukrajnában
a száraz őszi időjárás miatt a tervezett terület
91 százalékán (5,7 millió hektár) került a
földbe búza vetőmag. A kikelt állományok 66
százaléka volt jó állapotban év végén. A meglévő készletek értékesítése tekintetében az
elmúlt hónapokban két részre szakadt a búzapiac. Míg a jó minőségű malmi búza piacán
csak a belföldi malmok voltak a vevők, exportra a gyengébb minőséget keresték első-
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sorban 43-45 ezer forintos áron a vevők.
A grafikonon is jól látható, hogy az árak a
MATIF-on az elmúlt negyedévben mintegy 10
euróval 170 euró környékére csökkentek, melyet a hazai piac is követett, de üzlet nélkül.
Kukorica
A gabonafélék, különösen a kukorica, spekulatív termékké váltak. A korábbi magas árak
láttán növekedett a kukorica vetésterülete a
világban és kialakult a bioetanol ipar is. Az
elmúlt években a területi növekedés és a
technológiai eredmények miatt rekordterméseket értek el a világ kukoricatermelői. A kukorica árazása a kőolajhoz kötődött, és folyamatosan emelkedett. Ezért hat negatívan a
kukorica piacára az, hogy a kőolajárak 5 éves
mélyponton vannak, az utóbbi időben jelentősen lecsökkent a kereslet a bioetanol iránt és
így a bioetanol gyárak kukoricaigénye is.
Ezért aztán a kukorica raktárkészletek egyre
csak halmozódnak. Az idei gazdasági évre az
elmúlt 50 év legmagasabb zárókészletét
prognosztizálják. Noha a világban összességében bőséges a kukoricakészlet, az Európai
Unióban 2015-ben 18-19 millió tonnával kevesebb tengeri termett, így nagy az importigény. A térségben meghatározó exportőr,
Ukrajna termése is 23 százalékkal, 22 millió
tonnára csökkent, melyből egyes elemzők
szerint 7,8 millió tonnát szállíthat az EU-ba.
Ezen kívül számolni kell még 1,2 millió tonna
orosz és 2,1 millió tonna brazil kukorica importjával is.
A bíztató globális készletkilátások ellenére a
kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése
155–160 EUR/tonna sávba kúszott a MATIF-on
december első felében. A BÉT-en a 2016. márciusi elszámolóár 47,5 ezer forint/tonna volt.
Repcemag
A repcemag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése viszonylag szűk sávban, 370–385 euró/
tonna között ingadozott a párizsi árutőzsdén
az elmúlt hetekben. A BÉT-en 117 ezer forint/
tonna szinten stagnált a 2016. márciusi jegyzés. A fizikai piacon az egy évvel korábbinál
17 százalékkal drágábban értékesítették a
termelők a repcemagot novemberben.
A repce termőterülete nem csökkent, és a
meleg ősz hatására jellemzően erősek, néhol
túlságosan is fejlettek a repceállományok.
Ahol a regulátorozás megtörtént, nem kell
tartani a károsodástól. A rosszabb vízgazdálkodású talajokon azonban nagyon meglátszik
az aszályos nyárvég és őszelő hatása. Dunántúl öntéstalajain még mindig nem tért magához a repce.
A hazai 230 ezer hektárnyi repcevetések a
tavalyinál jobb állapotban vannak. A terület
67 százalékán jó kondícióban volt a kikelt állomány, és csupán 10 százalék bizonyult
gyengének. Az unióban 2015-ben 11 száza-

Repcemag

Napraforgómag

lékkal kevesebb repcemagot állítottak elő a
termelők, mint egy évvel korábban, ezért a
repcemag behozatala 25 százalékkal, 3,2
millió tonnára nőhet ebben a szezonban. Ez a
repce árának növekedését vetíti előre, hiszen
ebből a terményből a Közösség a világ legnagyobb felhasználója. A repce árát ugyanakkor
az alacsony kőolajár lefelé nyomhatja.
Napraforgómag
A 2015 évi napraforgó áralakulást a HO napraforgó 170 ezer hektárra növekedett vetésterülete alakította át. Világossá vált, hogy ha ennyi
normál napraforgó-terület termése hiányzik a
piacról, akkor az már nem fedezi a négy gyár
és az export igényeket. A szezon folyamán –
mint ahogy a grafikon is mutatja – a normál
mag ára utolérte, majd meghaladta a HO árát.
A normál mag logisztikája is könnyebb, mivel
az idei teli búzás és kukoricás raktárakból a
napraforgó kiszorult. Csak a belföldi gyárak
tudták átvenni és elvinni a napraforgót a termelőktől. Az exportőrök szállításai csúsztak,
vagy szállítás nélkül lezáródtak, mivel a dunai
szállítások meghiúsultak.

A 2016. márciusi szállítású napraforgó
magot 126–126,5 ezer forint/tonna között
jegyezték a BÉT-en január első dekádjában.
A két és fél éve nem tapasztalt árszint stabilizálódását segítette a napraforgóolaj fekete-tengeri exportárának magas szintje. A fizikai piacon az ipari napraforgómag termelői
ára 22 százalékkal múlta felül az előző év
azonos időszakának átlagárát 2015 novemberében.
Az idén érdemesebb lesz normál napraforgót
termelni, mivel az induló ára is megfelelő, és
a logisztikája is jobb mint a HO napraforgóé.
Összegzés
A kora téli időszak egyelőre nem kedvez a
búza és kukorica értékesítésének, míg a napraforgónak jó a hazai piaca. Magyarországon
a gazdák kivárnak az értékesítéssel. Van okuk
a bizakodásra, mert a sok évre visszamenő
tendencia, hogy a betakarítást követően az új
évben kezd el drágulni a termény, de addig is
több víz kell a Dunába!
Otrok György
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Szegedi gépkö
Huszonkettő és fél év a szegedi Felszabadulás
Szövetkezetnél, s már ugyanannyi az Agro
planta Kft.-ben - jelezte beszélgetésünk elején
Földi István, hogy a mezőgazdaságban eltöltött közel fél évszázad alatt bőven volt ideje
tapasztalatokat szerezni. Az Agroplanta Kft.
ügyvezetője hozzátette, az Agrotec Magyarország Kft.-vel jó kapcsolatot ápolnak, akik
rendszeresen bemutatják új eszközeiket, kínálatukat. Fontos számukra, hogy komplex szolgáltatást kapnak, ami érvényes az egyedi
igényekhez igazodó mezőgazdasági technológia kiválasztásától, a megfelelő finanszírozás

felkutatásán át a gépek üzemeltetéséig. A
beruházásoknak csak az anyagiak szabnak
határt.
Az Agroplanta a volt szövetkezet alapjain
kezdett gazdálkodni, az egykori - saját és bérelt - területeikből 2500 hektár ma is megvan. Alapvetően kalászosokat - búza, árpa –
termelnek, mellette napraforgó, repce, kukorica – abból is főként siló, s bár nincsen tehenük, de résztulajdonosai egy biogáz üzemnek,
ahová beszállítanak – művelését látják el. Az
ehhez tartozó eszközrendszerük kéznél van,
de ahogyan a szakember megfogalmazta,
olyan színvonalú, amivel dolgozni még lehet,
de szeretnék megújítani.

Területeik tagoltak - gyakorlatilag Szegedet
„körbegazdálkodják” -, Újszentivántól Algyőig
terjednek, amibe beleesik Sándorfalva, kicsit
Szatymaz, kicsit Dorozsma. - Hét-nyolc önkormányzatnak is fizetünk adót, de a meghatározó Szeged, Sándorfalva és Algyő - hangsúlyozta Földi István. A két szélső tábla között talán
50 kilométer is megvan, de az új területek
bérléséért annyi kilométerre hajlandóak elmenni, ahány hektárt felajánlanak.
A homok kivételével mindenféle talajtípus
megtalálható a gazdaságban, amiből meghatározó a réti, a mezőségi csernozjom, de van
szikes, sekély termőrétegű folt is. - Talán az
átlagos, 30 feletti aranykorona érték soknak
tűnhet, de messze nem tükrözi a valóságot magyarázta az ügyvezető, hogy megesik, a
25 aranykoronás föld többet terem, mint a
45-46-os szántók. A táblaméretek esetében
igyekeztek a szövetkezeti időkből örökölt
nagyságokat megőrizni, 5 és 50 hektár között
széles a „kínálat”, vannak nagyobbak is, de a
100 hektárt egyik sem haladja meg.
Az öntözésről kérdezve a szakember elmondta, az már a múlté, napjainkban nem működik.
A ’90-es évek elején tapasztalt kusza viszonyok mellett három nap alatt lába kelt a
lineárnak, kerekek, hidromotorok tűntek el.
A rendszerváltás hajnalán, 1991-ben a szövetkezetben kialakultak a jelenleg is működő
önálló egységek, amiből a növénytermesztést örökölték meg. Mai napig léteznek a
kapcsolódási pontok, mégis önállósodni kellett. Bár a szövetkezet működésének idején a kezdetek óta - a konkurens gépforgalmazónál voltak elkötelezve, a ’90-es évek derekán
kombájnkapacitás bővítést hajtottak végre, s
ekkor kerültek kapcsolatba a komáromi központú cég elődjével. Nemcsak a gépkereskedelemre, alkatrészellátásra terjedt ki az
együttműködésük, hanem a vetőmag és műtrágya beszerzésre is.
Az évek alatt egyre népszerűbbek lettek a
New Holland erőgépek a szegedi gazdaságban. Jelenleg TM 165-ösből három is dolgozik a földjeiken, amit egy földmunkagép
egészít ki. 2014-ben két CX 9080-as kombájnra cserélték a korábbi három más gyártótól származó betakarítógépüket. Míg a régebbiek 6 méteres vágóasztallal rendelkeztek, a két 9 méteres ezeket sikerrel helyettesíti. Korszerű eszközök, amit több ajánlatból
választottak ki. A döntésben az is segített,

INTERJÚ

örkép
hogy néhány gazdálkodónál járva, a New
Holland gépek kapcsán pozitív tapasztalatokról számoltak be.
Két évvel ezelőtt repcében 4,5 tonnás üzemi
átlagot mértek, s az új kombájnok a gazdaságnál akkor kezdték a bemutatkozást. Nem
kellett tisztítóba vinni a termést, kereskedelmi minőséget lehetett a tábláról lehozni. Ezzel
is komoly kiadástól szabadultak meg. Hasonló tapasztalatokat szereztek a kalászosoknál
is. - Üzembiztonság és minőségi munkavégzés - jellemezte tömören a New Holland
kombájnokat a szakember, aki hozzátette,

2014-ben
két CX 9080-as
kombájnra cserélték
a korábbi három
más gyártótól származó
betakarítógépüket
ugyan az erőgépeik valamivel idősebbek,
mégis kis odafigyeléssel remekül dolgoznak.
Főként a szállításban számítanak rájuk.
Agrotec-el jó kapcsolatuk alakult ki, ami a
kölcsönös bizalmon alapul. Az elmúlt ősszel
Pöttinger vetőgépet vásároltak a komáromi
központú cégtől. Ahogyan a szakember
mondta, a mechanikus Vitasem vetőgépet a
pontos magadagolás, magvezetés, az egyenletes vetésmélység és a vetőgép kényelmes
kezelése teszi az Agroplantánál nélkülözhetetlenné. Hiszen a precíz vetés a sikeres
betakarítás alapja. Pontos, gyors, racionális:
a vetéstechnikában - főként az elmúlt évek
kiszámíthatatlan időjárását figyelembe véve
- az említett tulajdonságok különös jelen
tőséggel bírnak. A Pöttingernek az egymással összeépíthető elemű vetéskombinációja
eredményezi, hogy a gép minden követelménynek megfelel.
A szervizről kérdezve a szakember elmondta,
tapasztalatuk szerint az Agrotec-nél profes�szionális alkatrészellátásra törekszenek,
igyekeznek mindig a legjobb megoldást kínálni. Megtalálhatják náluk mind a legújabb,
mind a régebbi traktorokhoz, valamint kom-

bájnokhoz és egyéb mezőgazdasági gépekhez a gyár által javasolt eredeti alkatrészeket, szervizanyagokat, illetve kenő- és üzemanyagokat. A javításra keretszerződést kötöttek, amit rendszeresen megújítanak, s abból
finanszírozzák a javítást. Amit Földi István
sajnálattal fogalmazott meg, hogy tőlük kicsit távolabb, Orosházán van az Agrotec
szervizbázisa. Ugyanakkor a sokéves szakmai tapasztalatnak köszönhetően az Agrotec
New Holland gépek szervizelésében jártas
kollégáik a legbonyolultabb műszaki problémára is megoldást találnak.
A traktorok egy részénél – főként a vetésnél
tartják fontosnak -, illetve a Hagie permetezőgépüknél robotpilótát alkalmaznak. Úgy tartják, a korszerű eszközök alkalmazásától nem
lehet eltekinteni ahhoz, hogy versenyképesek
maradjanak.

A szélsőséges időjárás hatásai miatt a gazdaságban a munkaműveleteket minél hamarabb
el kell végezni. Földi István véleménye szerint
a problémamentes termeléshez elegendő
eszközállománnyal rendelkeznek, de azt nem
lehet mondani, hogy túl lennének gépesítve.
A betakarítás kicsit feszített, míg a talajmunkáknál ez nem ennyire kirívó. Szeretnék, ha
nagyobb teljesítményű traktorokkal dolgozhatnának, hogy az egymenetes munkavégzést el tudják végezni.
Beszélgetésünk végén Földi István kiemelte,
az Agrotec munkájával való elégedettségüket
az is jelzi, hogy a két kombájn után a Hagie
permetező, az MTB tápkultivátor, illetve
a Pöttinger vetőgép szintén tőlük származik.
A bejáratott kapcsolaton túl a jó ár-érték arány
is mellettük szól.
V. S.
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Megújult New Holland Roll-Belt™ hevederes bálázók

Lehet fokozni
A New Holland Roll-Belt™ változtatható
kamrás bálázók új alapokra helyezték a
hengeres bálázást. Az alkalmazott technikai
fejlesztések eredményeként a bálázók +20
százalék áteresztőképességet és +5 százalék bálatömörséget értek el. Megjelenésük
óta a New Holland folyamatos innovációk
bevezetésével magasabb alapfelszereltséggel kínálja gépeit, és így fokozza a teljesítményt. Ez a folyamat idén sem szakad meg:
2016-ban a bálatömörség és magméret
beállítása a kabinból elvégezhető.

a gépkezelő a kabin kényelméből beállíthatja
a kívánt bálatömörséget az IntelliView™
érintőképernyőn keresztül vagy a BaleCom
mand™ Plus II monitor segítségével. ISOBUS
rendszerrel kapcsolódhatunk a traktor nagy
átmérőjű IntelliView™ IV színes érintőképernyőjéhez.
Továbbfejlesztett nyomásszenzor valós időben érzékeli az aktuális tömörséget és
megjeleníti a monitoron, így a gépkezelő
késdelem nélkül figyelemmel tudja kísérni a
formázott bála éppen aktuális tömörségét.

„Már 2013-ban bemutatták a Roll-Belt változó kamrás hengeres bálázó gépcsalád
SuperFeed™ beadagoló- és CropCutter™
szeletelőrotoros kivitelben. Egy év múltán
az új ActiveSweep™ terményfeldolgozó
rendszer bevezetésével tovább fokoztuk bálázóink teljesítményét" - fejtette ki Bob
Hatz, a termékcsoport felelős vezetője. „Az
új, alapfelszereltség részét képező fejlesztések lehetővé teszik a bálázógép gyors beállítását anélkül, hogy a gépkezelőnek el kellene hagynia a kabin kényelmét. Így jelenősen növekszik a New Holland bálázókkal
végzett munka hatékonysága és a kezelő
komfortérzete egyaránt.”

Variálható bálamag tömörség
a kabinból
A gépkezelő a kijelzőn 10 bar-os léptékkel
tudja változtatni a bálakamra-nyomást, sőt
különböző bálamag és külső réteg tömörséget is előre beállíthat. Amint a bála eléri a
kívánt magátmérőt, a rendszer átvált az
előre beállított külső tömörségi értékre. Ekkor a kijelzett nyomásérték automatikusan
változik a monitoron, így a gépkezelőnek
nem szükséges beavatkoznia.
Szélsőséges esetben - amikor fontos a takarmány szellőzése - beállíthatunk alacsonyabb nyomásértéket így lazább szerkezetű
bálát formálhatunk. Szárazságban alkalmazhatunk sűrűbb kialakítást, valamint ha a
bálákat nagyobb távolságba szállítjuk az
extra szilárd bálaszerkezet az ideális választás. Az átállítás mindössze néhány gombnyomás.

Alapfelszereltség a kabinból
vezérelhető bálatömörség
A Roll-Belt bálázók széleskörűen testre szabható beállítási lehetőségeinek köszönhetően
könnyedén megfelelnek rendkívüli bálázási
feladatoknak is. Bármelyik Roll-Belt bálázóval

Lőrincz István

A növén
A korszerű és gazdaságos nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés célja összetett. Jó
minőségű, magas beltartalmi értékű és egészséges élelmiszer-, illetve takarmány- alapanyagot kell előállítani, miközben a lehető legnagyobb gazdasági haszonra törekszünk úgy,
hogy a lehető legkisebb mértékben terheljük
agrárkörnyezetünket. Az összetett kihívásoknak csak magas szakmai felkészültséggel, a
legújabb termékek, technológiák ismeretében,
a széles eszközválasztékból történő megalapozott választással tudunk megfelelni.
Az utóbbi időben a termésnövelő anyagok:
levéltrágyák, növénykondicionáló készítmények iránti igény fokozódása tapasztalható,
ami több okra is visszavezethető. A klasszikus alaptrágyázás megalapoz egy termésszintet, de jelentős részben kiaknázatlanul
hagyja a minőség-, a beltartalmi érték növelésében rejlő lehetőségeket. Továbbá e termésnövelő anyagok hatékony eszköznek bizonyultak a növényállományokat érő különféle – időjárás-, növényi károsító, fitotoxicitás
stb. okozta – káros stressz-hatások enyhítésében, amelyeknek egyre nagyobb mértékben vannak kitéve haszonnövényeink.
Az említettek jegyében a magunk részéről is
szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a szakszerű és korszerű növénytáplálás eszköztára
további hatékony eljárásokkal, termékekkel
bővüljön.
Az Agrár Horizont 2015. őszi számában bemutattuk a szántóföldi kultúrák fotoszintézisének fokozására kifejlesztett AGROSOLliqid
szén-dioxid levéltrágyát, valamint a francia
HexAgri fejlesztő és gyártó vállalat OptiPlant
teremékcsaládját. Ez utóbbi engedélybirtokosa és kizárólagos forgalmazója az IKR Agrár Kft., de – bár nem kizárólagos jelleggel az AGROSOLution és AGROSOLliquid bevezetésében és forgalmazásában is kiemelkedő részt vállaltunk és vállalunk. Harmadikként említjük, bár volumen tekintetében
kimagaslóan legnagyobb, úgynevezett „saját
termék” a LOVOCHEMIE márkanevű, a
csehországi Lovosicében gyártott levéltrágya család, amelynek nyolc termékét már
három éve nagy sikerrel forgalmazzuk.
Az említett termékeket partnereink egy része
már megismerte, sőt kialakult egy rendszeres
vásárlói kör is, ami megerősít bennünket abban, hogy nyugodt szívvel ajánljuk őket. Felhasználhatóságukról és hatékonyságukról a
termelői visszajelzések mellett az ország különböző területein beállított nagyüzemi kísérletek eredményeiből is meggyőződhettünk. Az alábbiakban három szántóföldi kultú-

NÖVÉNYTÁPLÁLÁS

ytáplálás új lehetőségei
rában alkalmazott kezelések termésre, illetve
legfontosabb minőségi paraméterre gyakorolt
hatását mutatjuk be. Ezen három termék, illetve termékcsalád-tagok hatékonyságát különkülön vizsgáltuk. Az ábrákon a LOVOCHEMIE
termékek (BOROSAN Forte, FERTIGREEN
Kombi, MIKROKOMPLEX) esetében a kezelések különböző időpontokban történtek.
A kísérleti eredményekből levonható megállapítások, következtetések:
Minden egyes kezelés növelte a termés
mennyiségét, és minden egyes kezelés esetében a realizált többlettermés értéke meghaladta a közvetlen ráfordítások (szer- és kijuttatási költség) összegét.
A legnagyobb mennyiségi növekedést mindhárom kultúra esetében a kétszeri, jól időzített AGROSOLliquid kezeléssel, tehát a széndioxidos levéltrágyázással értük el.

Napraforgó termés mennyisége és olajtartalma (Bábolna, 2015. szeptember 24.)

Őszi búza termés mennyisége és fehérjetartalma (Bozzai, 2015. július 17.)

A termésnövelő anyagok
hatékony eszköznek
bizonyultak
a növényállományokat érő
különféle káros
stressz-hatások
enyhítésében
A LOVOCHEMIE levéltrágyák alkalmazásával
– rendkívül kedvező hektárköltségük következtében – kiemelkedő megtérülés érhető el,
ami a termés növekedésére gyakorolt hatását illeti, továbbá mindhárom kultúra esetében javította a termény beltartalmi értékét.
A termés minőségére az OptiPlant termékcsalád két tagjával (OptiPlant Kalászos,
Optiplant Repce) lehetett a legnagyobb hatást
gyakorolni. A klasszikus levéltrágyákhoz viszonyítva magasabb a hektárköltsége, azonban ahol a beltartalom és minőség kiemelt
szerepet játszik, használatuk kifejezetten javasolt.
A három termék/termékkör jól megválasztott
és időzített együttes használata még nagyobb eredményeket hozhat, ennek egyik
oka, hogy valamennyi termék keverhető egymással, valamint a kereskedelmi forgalomban
lévő növényvédő szerekkel és termésnövelő
anyagokkal.

Őszi káposztarepce termés mennyisége és olajtartalma (Kenéz, 2015. július 03.)

Horváth András
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Megújult
óriások

Új CX7-8 kombájnok 2016-ban
A jelenlegi gépcsalád tagja a világ legerősebb
szalmarázóládás kombájnjainak. Ezek a betakarítógépek ötvözik a négydobos rendszer
páratlan cséplési és leválasztási hatékonyságát a legkorszerűbb technológiai újításokkal.
Az újdonságok sorában a legfontosabbak a
jelenleg legszigorúbb Tier 4B-s emissziós
előírásokat teljesítő erőforrások, az új modell
(CX8.85) bevezetése, új tágasabb és csende-
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sebb kabin, nem utolsó sorban a szekcionált
cséplő dobkosár.
A teljesen új Harvest SuiteTM Ultra kabin
legmagasabb szintű komfortot biztosít, a
hatalmas belső tér (3,7 m3) és a nagyon
alacsony zajszint (73 dB) mellett kényelmesen dolgozhat a gépkezelő. Az intuitív multi
funkciós kezelőkar és az akár két 26,4 cm
átmérőjű színes érintőképernyő is könnyíti a
munkavégzést. Ezeken felül a megrendelő

számtalan opciós felszereltség közül választhat.
A gépek fix rostaszekrényes és önszintezős
változatban is elérhetők. Utóbbiak OptiCleanTM rostamozgató rendszere a löket és a
dobási szög optimalizálásával 20 százalékkal
magasabb tisztító teljesítményt és kevesebb
vibrációt garantál. Immár alapfelszereltséggé
vált az Opti-SpeedTM szalmarázóláda-rendszer, mely automatikusan beállítja a ládák

TECHNOLÓGIA

Modell
Erőforrás
Emissziós érték
ECOBlueTM SCR rendszer
Bruttó motorteljesítmény
(2100 ford/perc – ISO 14396 / ECE R120 kW/Le)

Bruttó motorteljesítmény
(2100 ford/perc – ISO 14396 / ECE R120 kW/Le)

Szalmarázóládák száma (db)
Magtartály standard/opció (liter)
Modell
Erőforrás típusa (FPT)
Névleges teljesítmény (kW/LE)
Max. teljesítmény (kW/LE)
Magtartály kapacitás ( liter)
Rotorok átmérője (mm)

CX7.80
FPT Cursor 9*
Tier4B/Stage 4
•

CX7.90
FPT Cursor 9*
Tier4B/Stage 4
•

CX8.70
FPT Cursor 9*
Tier4B/Stage 4
•

CX8.80
FPT Cursor 9*
Tier4B/Stage 4
•

CX8.85
FPT Cursor 9*
Tier4B/Stage 4
•

CX8.90
FPT Cursor 10*
Tier4a/Stage 3B
•

225/306

245/333

245/333

265/360

300/406

330/449

250/340

275/374

275/374

295/401

330/449

360/490

5
9000

5
10000

6
9500 / 11500

6
11500

6
12500

6
12500

CR7.90
Cursor 9
Tier 4A
300/408
330/449
9500/11500
432

CR8.80
Cursor 10
Tier 4A
330/449
360/490
12500
432

CR8.90
Cursor 11
Tier 4B
345/469
380/517
12500
559

CR9.80
Cursor 13
Tier 4B
390/530
420/571
12500
559

CR9.90
Cursor 13
Tier 4B
390/530
420/571
14500
559

CR10.90
Cursor 16
Tier 4B
440/598
480/653
14500
559

Pirossal kiemelt paraméterek változtak 2016-os szezonra

sebességét. Szintén standardként jár a díjnyertes Opti-FanTM technológia, ami a vízszintes körülményekhez beállított szelelőventilátor-fordulatszámot automatikusan állítja, attól
függően, hogy lejtőn vagy emelkedőn dolgozunk. Elérhetővé vált az Opti-SpreadTM precíziós melléktermék-terítő rendszer hatsoros
szalmaszecskázóval szerelve az új CX7-8 sorozat három legnagyobb tagján: az oldalszél
kompenzációjával a legnagyobb vágóasztalok
teljes szélességében garantált a szóráskép,
melyet a kabinból könnyen vezérelhetünk.
A CX7.90, CX8.80, CX8.85 és a CX8.90 modellek esetében maximalizálhatjuk a tapadást
és minimálisra csökkentjük a talajtömörítő
hatást, ha a gyári SmartTraxTM gumihevederek bármelyikét választjuk: 61, 72,4 vagy
86,4 cm szélességben és akár TerraglideTM
hidraulikus csillapítással is. A 2016-ban hazánkba érkező modelleken alapfelszereltség a
szekcionált dobkosár is, mellyel a gabonáról
kukoricára történő átállás így 6 óráról mindössze 20 percre csökken. A CX8.90 Tier 4A

SCR rendszerű erőforrása 10 százalékos
üzemanyag-megtakarítást kínál az előd Tier
3-as motorhoz képest, az összes többi CX7 és
CX8 modell az ECOBlue Hi-eSCR rendszer
előnyeit élvezheti, mely megfelel még a legszigorúbb Tier 4B-s emissziós előírásoknak is.
Megújult a CR sorozat
A New Holland idén mutatja be az új piacvezető ECOBlueTM Hi-eSCR Tier 4B technológiával felvértezett erőforrásait a CR sorozat négy
legnagyobb tagján, melyek így nagyobb teljesítményűek, mint valaha. A zászlóshajó
CR10.90-es modell a FPT Cursor 16-os 652
LE teljesítményű erőforrásával elnyerte a
megtisztelő „Év dízelmotorja 2014” címet. A
Common Rail közös nyomócsöves üzemanyagrendszer precíz befecskendezését a legfejlettebb ECOBlue technológiával ötvözi,
melynek eredményképpen a gép „brutális”
teljesítménye mellett - alacsony üzemanyagfogyasztással -, minden körülmények között
vezető termelékenységű. A CR8.90-ben telje-

sen új Cursor 11-es „szív dobog”, melyet az
előző szériás CR9.80-as modell teljesítményszintjére hangoltak.
A legújabb CR modellekben megtaláljuk a
New Holland legimpozánsabb fejlesztéseit,
melyek a következők: Twin PitchTM rotorok,
DFRTM beadagoló dob, SmartTraxTM gumihevederek akár TerraglideTM hidraulikus csillapítással, ECOBlueTM SCR és Hi-eSCR technológia. Mindezek együtt biztosítják a CR kombájnok eddig létező legnagyobb teljesítményét.
Ezenfelül meg kell említenünk a csendesebb
és tágasabb kabint, ahol a kényelem fogalma
új értelmet nyer.
A CR10.90 alátámasztotta kiemelkedő termelékenységét, ugyanis 2014. augusztus 14-én
az Egyesült Királyságban található Wrag
byban jóval túlszárnyalta az akkori aratási
csúcsot: mindössze 8 óra alatt 797,656
tonna búzát takarított be (csúcskapacitás:
135 t/óra).
Lőrincz István
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MUNKAGÉP

Multiva
a minőség jegyében
Az idei esztendőtől szélesebb munkagép kínálattal várja leendő és jövőbeli partnereit az
AGROTEC Magyarország Kft., ugyanis választékában már megtalálhatóak a Multiva
magágykészítő kombinátorok is. A gépek
még jóval a szezon kezdete előtt megérkeznek telephelyeinkre, ezt követően lehetőséget
adunk ügyfeleinknek, hogy megismerhessék,

Topline Optima

Topline Cross

Topline Super
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szervezett demó keretein belül saját gazdaságukban ki is próbálhassák ezek működését.
A Multiva mezőgazdasági munkagépek gyártóját, a finn Dometal Oy-t 1997-ben alapították
Finnország dél-nyugati részén, Loimaa városban. A vállalat létrejöttében nagy szerepet
játszottak a Loimaa környékén jellemző extrém kötött agyagtalajok. A terület termékeny,

de megműveléséhez rendkívül robusztus és
hatékony munkagépek szükségesek. A helyi
gazdák nem találtak a piacon megfelelő gépeket, ezért örömmel üdvözölték az új gyártó
gépeit. A Multiva-sztori ezzel vette kezdetét.
A Multiva mezőgazdasági gépeket egyrészt
hosszú élettartamra, másrészt az agronómiailag elérhető legmagasabb hozamok biztosítására tervezték. A Multiva egyben egy gondolkodásmódot is képvisel, termékeivel szorosan összefonódik az igényesség és az alaposság fogalma. Ezen értékeket tartja szem előtt
a teljes termékfejlesztés során, amely a gazdaságokban felmerülő tényleges gyakorlati
igényekből indul ki. A gyártás során a legapróbb részletekre is ügyel a Multiva, hogy a
termékek a nehéz körülmények között is a
lehető legjobb eredményt nyújtsák.
A Multiva a tesztek során különösen termékei gyakorlati teljesítményére és az elvégzett
munka minőségére fekteti a hangsúlyt. A
Multiva termékek arról ismertek, hogy az agronómiai célok hatékony elérésének igényére
a lehető legmegbízhatóbb választ adják. Ilyen
cél a pontos és egyenletes magágy, a jó talajszerkezet és a talajok termőképességének
fenntartása.
A Multiva palettáján három különböző típusú
kombinátort találunk.
OPTIMA T rugalmas kombinátor
bármilyen talajtípushoz, minden
gazdaság számára.
A Multiva Optima T egy hatékony és robusztus magágykészítő változatos talajtípusokhoz
ajánlott. Erős és tartós felépítése a kombinátort kiváló magágykészítővé teszi elsődleges
talajmegmunkálás után. Az Optima kimagasló rugalmasságot kínál: egyes modelleken a
munkaszélesség utólagosan növelhető. A tartozékok széles kínálata minden gazda számára lehetővé teszi, hogy szükségleteinek megfelelő magágykészítőt használjon. Sokoldalúsága mellett az Optima T egy erős és tartós
kombinátor, amivel a magágykészítés rutinfeladat lesz. Hosszú és erős vázszerkezete a
hét kapasorral biztos alapot ad, amelyen az
eltömődés-mentes felépítés és a hatékony
munkavégzés nyugszik.

MUNKAGÉP

Optima
Kapák száma
Kapa eloszlás mm
Sorok száma
Munkaszélesség, cm
Kerethosszúság, cm
Szállítási szélesség, cm
Vonóerőigény, LE
Abroncsok
Tömeg, kg *

T500
67
75
7
500
300
300
110-140
250/65-14.5
2420

T600
79
75
7
600
300
340
150-180
250/65-14.5
3100

Topline Optima műszaki adatok
T700
T800
T900
91
105
117
75
75
75
7
7
7
700
800
900
300
300
300
340
340
340
180-220
220-260
260-300
250/65-14.5
300/65-12
300/65-12
3500
4450
4850

T1000
129
75
9
1000
410
420
300-350
340/55-16
7030

T1250
163
75
9
1300
410
420
360-450
340/55-16
8545

T1500
183
75
9
1450
410
420
500-600
340/55-16
10550

Topline Cross műszaki adatok
Topline Cross
Kapák száma
Kapa eloszlás, mm
Sorok száma
Munkaszélesség, cm
Kerethosszúság, cm
Szállítási szélesség, cm
Szállítási magasság, cm
Vonóerőigény, LE
Abroncs méretek
Opciós abroncs méretek
Tömeg, kg *

Topline Super
Kapák száma
Kapa eloszlás, mm
Sorok száma
Munkaszélesség, cm
Kerethosszúság, cm
Szállítási szélesség, cm
Szállítási magasság, cm
Vonóerőigény, LE
Abroncs méretek
Opciós abroncs méretek
Kerekek száma
Tömeg, kg *

600
72
80
8
600
410
300
315
180-220
300/65-12
340/55-16
4720

500
50
100
9
500
410
300
265
150-180
300/65-12
8
3580

700
82
80
8
680
410
300
355
230-270
300/65-12
340/55-16
5320

600
59
100
9
600
410
300
310
180-220
300/65-12
340/55-16
8
3930

TOPLINE CROSS kivételes részletek,
maximális hatékonyság
A Multiva TopLine Cross magágykészítő kombinátor a lehető legjobb hatékonyságú, kifejezetten a nehéz talajokon végzett magágy
készítés mestere. Robusztus felépítésével és
gazdag felszereltségével kiváló munkát végez,
gyakran egy menetben elérhető az egyenletes magágy és az optimális talajszerkezet. A
TopLine Cross hatékonyságának záloga a kapák nagy száma és a kivételes középső simító rendszer, amely hatékonyan aprítja a rögöket és finomítja a magágy szerkezetét. A
TopLine Cross hosszú váza a nyolc kapasorral
lehetővé teszi, hogy az egyes kapák nagy távolságra kerüljenek egymástól, a tágas kiala-

800
93
80
8
780
410
360
385
280-320
340/55-16
6440

Topline Super műszaki adatok
700
800
900
67
77
87
100
100
100
9
9
9
680
780
880
410
410
410
300
360
360
350
380
425
230-270
280-320
320-360
300/65-12
340/55-16
340/55-16
340/55-16
8
8
8
4580
5650
6090

kítással elősegítve az eltömődésmentes működést. A gép jól használható sekély művelési módnál, illetve kiválóan megfelel zöldségek, cukorrépa és burgonya magágyának elkészítésére is.
TOPLINE SUPER XL kombinátor,
ami többet ad
A TopLine Super XL egy úttörő modell. A
Multiva kombinátorok kivételesen hatékonyak a kiváló minőségű magágy előkészítésében. Tágas felépítésük lehetővé teszi a
magágykészítést rendkívül nehéz körülmények között is, akár nagy mennyiségű kukorica és napraforgó szármaradvány mellett. A
TopLine Super XL mindig első osztályú mag-

900
105
80
8
880
410
360
430
320-360
340/55-16
7110

1000
101
100
9
1000
410
440
440
370-420
340/55-16
10
7370

1000
119
80
8
1000
410
440
440
370-420
340/55-16
8390

1250
129
100
9
1300
410
440
440
360-450
340/55-16
10
9320

1500
143
100
9
1450
410
440
440
500-600
340/55-16
14
11025

ágyat készít. Kalászosok után a magágy
akár közvetlenül a tarlóba is készíthető.
Bármilyen talajon, legyen az szántott vagy
lazított talaj, de akár háborítatlan kalászos
tarló, egyenletes magágyat és optimális talajszerkezetet biztosít, amely elősegíti az
egyenletes kelést és a talajnedvesség megtartását. Ez a modell aratás után alkalmas
tarlóhántásra, ezzel felgyorsítva a növényi
maradványok lebomlását. A munkafolyamat
során a TopLine Super XL nagy hektárteljesítményéből is profitálhat, stabil és erős
vázának köszönhetően akár 15 km/h mun
kasebességel is tökéletes munkát véges.
Forró Péter
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PLM

Csúcstechnológ
a maximális hatékony
A New Holland precíziós gazdálkodási eszközrendszere (PLM) a még hatékonyabb munkavégzés érdekében számos új technológiai
fejlesztéssel, és a már meglévő megoldásokhoz kidolgozott új funkciókkal segíti a gazdálkodókat. Az új IntelliSteer™ Lite kormányzási
rendszerrel még jobban kihasználhatjuk az
IntelliView™ IV fedélzeti monitor nyújtotta
lehetőségeket.
Az új IntelliSteer™ Lite utólagosan felszerelhető kormányzási rendszer, mely a gép meglévő kormánykerék rendszeréhez csatlakoztatható, elérhető lesz az idei esztendő első
felében a T6, T7, T8, T9-es erőgépekre, CX és
CR típusú kombájnokhoz, valamint olyan
egyéb márkájú gépekhez, melyek
IntelliView™ IV kijelzővel rendelkeznek. Ez az
új megoldás a New Holland IntelliSteer™ robotkormányzási rendszerénél megismert kezelői felületet alkalmazza. Számos felszerelő
készlet is elérhető, hogy alkalmazható legyen
mind a New Holland, mind más gyártmányú
géptípusokhoz. A kormányzási rendszer hát-
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rameneti fokozatban és kis munkavégzési
sebesség (min. 1,6 km/h) mellett is megfelelően tudja irányítani az erőgépet. E képességei alapján kifejezetten alkalmas zöldségtermesztő rendszerekben való alkalmazásra,
vagy más alacsony munkasebességet igénylő munkák során.
Az IntelliView™ IV monitor
új funkcióival hatékonyabban
dolgozhatunk
Az új sorvégi forduló funkcióval a gépkezelő
egyszerűen ki tudja választani a fordulás irányát az IntelliView ™IV monitoron, majd a
rendszer ettől kezdve automatikusan kiszámolja az optimális fordulási útvonalat. Együtt
a nemrég bemutatott szegés fordulási sorrend funkcióval a szántóföldön teljes mértékben automatizálható a munkavégzési sorrend
és a munkavégzés útvonala. Az új sorvégi
forduló funkcióval a gépkezelő teljes mértékben a munkagép irányítására összpontosíthat, a következő nyomvonalra történő ráfor-

dulás előtt. Ha a tábla belső részével vé
geztünk az utolsó szegés funkció segítségével a táblahatár töréspontjait is figyelembe
véve fejezhető be a munka a táblaszéleken.
Ezek az új funkciók ez év elejétől hozzáférhetők lesznek.
Egy másik fontos újdonság az ISOXML adatokkal való kompatibilitás, mely várhatóan
2016 közepén válik elérhetővé. Ez lehetővé
teszi az ISOXML típusú kommunikációt mind
az IntelliView ™IV monitor irányába mind a
monitorból származó adatok esetén. E lehetőséggel könnyebbé válhat az adatok kezelése
a termelők, az agronómusok és a szaktanácsadók számára. Szintén jelentős fejlesztés,
hogy várhatóan ez év elejétől közvetlenül lehet a térinformatikában széles körben alkalmazott shape (*.shp) fájlokat beolvastatni az
IntelliView™ IV monitorral. Ezáltal könnyedén
felhasználhatjuk az elkészített kijuttatási térképeket és a korábban elmentett nyomvonalakat anélkül, hogy át kellene konvertálnunk
azokat más formátumokba.

PLM

gia és fejlesztések
ságért

Megjelent az új FlexCommand-7
sokoldalú és hordozható
sorvezető
Az új hordozható, markáns megjelenésű
FlexCommand-7 táblagépet felruházták egy
hagyományos sorvezető tulajdonságaival,
emellett ISO UT (Universal Terminal) támogatással is rendelkezik. A gazdálkodó kön�nyedén mozgathatja ezt az eszközt egyik
traktorból a másikba, az irodába vagy akár az
otthonába. A táblagép Bluetooth adatkommunikáción keresztül képes csatlakozni a
hordozható antennához, és beépített vezeték
nélküli internet (Wi-Fi) vételére alkalmas
egységgel is rendelkezik. Ez az első kereskedelmi forgalomban kapható, hordozható, belépő szintű precíziós gazdálkodási megoldás,
mely alkalmas ISO UT adatkommunikációra,
kézi sorvezetésre valamint szakasz- és dózisvezérlésre egyaránt. A táblagép a már jól ismert Android operációs rendszerrel rendelkezik. A FlexCommand-7 egy hagyományos
táblagép funkciói mellett egy sokoldalúan
alkalmazható sorvezető szerepét is be tudja
majd tölteni, a precíziós technológiával ismerkedő felhasználók számára.
A robotkormányzási rendszerek
kínálata kibővült az új Autopilot
Motor Drive technológiával
A már meglévő hidraulikus és gyárilag előkészített robotpilóta megoldások mellett elérhetővé vált egy új, elektromos motorvezérlésű
utólagosan telepíthető, automatikus kormányzási rendszer. Ez a technológia hátramenetben történő nyomon tartást, és gyors vonalszerzést tesz lehetővé, akár centiméteres
pontosságú sorvezetés mellett. További kedvező tulajdonságai az egyszerű telepítés és az
irányítani kívánt gépek közötti könnyű átszerelés lehetősége.
A PLM Connect és a Trimble
Connected Farm integrációjával
mindkét rendszer képességei
maximálisan kihasználhatók
Az integráció révén lehetővé válik, hogy a két
rendszer között könnyedén megtörténjen az
információk átadása az agronómiai munkákról
és a gépek teljesítményéről. A rendszerek
egyesítésével az adatok a felhasználó engedé-

lyével egy biztonságos környezetben cserélődnek. A New Holland gépek munkafolyamatai során rögzített adatok mindkét rendszerben elérhetők lesznek: az olyan gépadatok,
mint a CANBUS paraméterek megjeleníthetők
lesznek a Connected Farm felületén, a Trimble
monitorok által rögzített információk pedig
láthatóvá válnak a PLM Connect rendszerben.
A 2016 első felében elérhetővé váló fejlesztés

révén a felhasználóknak lehetőségük lesz, egy
egyszerű web alapú felületen keresztül, hozzáférni minden adathoz. Ezáltal könnyedén ellenőrizhető lesz a munkafolyamatok hatékonysága, valamint a naprakész információk révén
jól átgondolt döntéseket lehet majd hozni az
irodában és a szántóföldön
Dr. Virág István
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Ígéretes hibridek
Tapasztalatok és tanulságok a 2015-ös kukorica- és napraforgókísérletekben
Örömmel számolhatok be arról, hogy az IKR
Agrár Kft. az évek hosszú során szokásosan
beállított kukorica- és napraforgó kísérleteit
tavaly is sikerrel lefolytatta. Ezt az önkéntes
vállalását abból a kettős célból teszi, hogy
maga is behatóan tanulmányozza a legújabb
nemesítési eredményeket, másrészt azért,
hogy lehetőséget adjon termelő partnereinek
az elérhető fajtaválaszték megismerésére. Annak ellenére, hogy az időjárási feltételek nem
adtak lehetőséget rekordtermések elérésére,
mégis eredményesnek és tanulságosnak minősíthetjük kísérleti tevékenységünket, hisz
kapcsolataink erősödtek, megismerhettünk
szép számú vadonatúj hibridet és jelöltet, és
megtapasztalhattuk, hogy mire képes az időjárás a teljesítmények alakításában.
Az elmúlt évben öt kukorica és ugyancsak öt
nagyparcellás napraforgó kísérletet állítottunk be az ország különböző termőtájain,

nevesül Bábolnán, Pécs-Reménypusztán,
Állampusztán, Debrecenben és Biharnagy
bajomban. Ezeken a helyeken Pécs kivételével mindkét növény fajtasorát elvetettük, az
ötödik (kifejezetten HO-s) napraforgó kísérletet pedig Sármelléken állítottuk be.
A sikeres kísérleti tevékenység alapját a
megbízható, magas technológiai szinten kivitelezett kísérletek képezik. Ennek az alapvetésnek apropóján szeretnék mindenekelőtt
köszönetet mondani a magam és munkatársaim nevében is azoknak a partnereinknek,
akik felvállalták ezt a felelősséggel, sokszor
időveszteséggel, a bemutatókra készülés
többletmunkájával járó feladatot, és évről
évre értékes segítséget nyújtanak. Mindan�nyiszor őszinte hálát érzek, amikor egy-egy
vetés, betakarítás vagy bemutató alkalmával
látom részükről a szakmai elkötelezettséget,
az újra, a még jobbra való törekvés szándé-

1. kép: Jól kelt és egyenletesen fejlődött kukorica parcellák (Bábolna, 2015. 6. 4.)
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kát. Ugyanígy rendkívül értékesnek tartom a
nemesítőházak képviselőivel kialakult szakmai kapcsolatokat, hisz együttműködésük
nélkül nem léphetnénk előre a biológia alapok
fejlesztésében. Elmondhatom, hogy ők is valamennyien minden segítséget – vetőmagot,
technológiai ismeretet, személyes jelenlétet
bemutatóinkon – megadtak, és őszinte szakmai alázattal igyekeztek cégüket és azok termékeit ajánlani és megismertetni. Úgy gondolom, a széles körű megmérettetés számukra is fontos motiváció, hisz a fajták közötti
verseny mindenképpen előre vivő tényező.
Mindezen bevezető után szeretnék egy rövid
összegzést adni a látottakról, a tapasztaltakról. Lássuk először is a termesztési feltételeket alapvetően meghatározó időjárást!
Szinte már megszokottá vált, hogy valamennyi
jelentésünket azzal kell kezdenünk, hogy az évjárat megint szélsőséges, anomáliákkal tűzdelt

FAJTAKÍSÉRLETEK

2. kép: Virágzó kukorica és napraforgó kísérletek (Bábolna, 2015. 7. 8.)

1. táblázat: Kukorica kísérleti eredmények termőhelyenként termés szerinti rangsorban
Termőhely

Átlagtermés
(t/ha)

Átl.
szemnedv. (%)

Maximális termés,
szemnedv. (%)

Hibrid

1. Bábolna

11,896

22,0

13,896

(26.5)

DKC 5830

2. Pécs-R.

7,782

20,1

10,012

(20,4)

LG30.315

3. Biharnbm.

6.644

21.7

9.685

(25,8)

DKC5830

4. Debrecen

4,476

15,6

5,815

(20,1

ZE Karuzel

5. Állampuszta

4,220

20,6

5,078

(20,1)

Lexxtour

ja novemberre csúszott, és az országos kukoricatermés bejelentése is csak november végén történhetett meg.
A kukorica kísérleti eredmények tükrözik a
2015. évjárat hatásait, konkrétan az átlagtól
jelentősen nagyobb hőmérsékleteket (hőségnapokat) és az átlagosnál kisebb csapadékösszegeket, illetve a lehullott csapadék kedvezőtlen eloszlását. Emiatt a termőhelyenkénti eltérések nagyok (maximumtermés:
11,896 t/ha Bábolnán, minimum: 4,22 t/ha
Állampusztán, ami csaknem háromszoros nagyságrendbeli különbséget takar) (1. táblázat).
A kísérletekben 11 nemesítőház legfrissebb,
legújabb hibridjeit (esetenként még csak
ígéretes hibridjelöltjeit) vizsgáltuk, összesen
35 különböző genotípust. Valamennyi kísérletben többször (négyszer vagy ötször a sor
elejére, végére, illetve a sorban minden hetedik, kilencedik parcella után) elvetettek egyegy úgynevezett „checkhibrid-et”, amivel az
volt a célunk, hogy a kísérleti terület homogenitását ellenőrizzük. A kísérletet csak akkor
fogadtuk el értékelhetőnek, ha a checkparcellák termései a megengedett 10 százalékos szóráshatáron belül estek. Örömmel
jelenthetem, hogy valamennyi kísérlet megfelelt a statisztikai előírásoknak, így valamen�-

nyi adatot felhasználhattuk az értékelés során. A hibridek között a Monsanto, a Pioneer,
a Syngenta, az Euralis, a Limagrain, a Dow, a
Caussade, a Bázismag, a Saaten Union, az
RAGT és az Oseva legújabb, legperspektivikusabb anyagait vizsgáltuk.
Az öt kísérlet termésátlaga (14,5%-os szabvány szerinti nedvességtartalomra számítva)
a vizsgált 38 hibrid átlagában 6,939 t/ha,
átlagosan 20 százalékos vízzel betakarítva.
A termőhelyenkénti termésszintek hűen tükrözik a termesztési feltételeket. Bábolnán
mindvégig zavartalanul fejlődhetett a kukorica. Összesen 390 mm esett a tenyészidő
alatt, ami nem sok, de nem is kevés, és ami
lényeges, hogy hacsak az utolsó pillanatban
is, de mindig megérkezett az életmentő eső.
Mindehhez hozzájárult az évek óta tartó, különös gondossággal kivitelezett talajelőkészítés,
tápanyagpótlás és növényvédelem, köszönhetően a kísérleti területnek kijáró megkülönböztetett figyelemnek. Hadd említsem meg
emellett a minőségi és időbeni vetést, gyomirtást, ami a nagy gyakorlattal rendelkező
szolgáltatónk érdeme. Itt valóban a keléstől
fogva olyan szép volt a kukorica és a napraforgó, hogy gyönyörködni lehetett benne (12. kép), és sorra-másra kaptuk a kérdést,
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volt. Sajnos ez az állítás most is igaz, hisz a
2015-ös esztendő úgy vonul majd be a szakma történelmébe, mint az egyik legtöbb hőhullámmal terhelt, és ezt még tovább sújtó,
hosszan tartó száraz periódusok éve. Igaz, a lehullott csapadék mennyisége nem volt mindenhol
átlag alatti, de kedvezőtlen eloszlása miatt
mégiscsak erősen korlátozó hatású volt.
Kezdődött a nagyon száraz vetési időszakkal,
hisz márciusban, áprilisban országszerte
rendkívüli szárazság uralkodott - általában
5-6 mm volt a csapadékösszeg áprilisban! -,
amit csak tovább rontott az állandósult, erős
szél. A május szinte mindenütt meghozta az
aranyat érő esőket - 80-120 mm hullott országosan -, aminek nyomán egységes keléseket, szépen fejlődő állományokat láthattunk. Június elejéig ígéretes kép tárult elénk
és bizakodva tekinthettünk a szezonra. Az azt
követő időszakban azonban sorra hőhullámok
léptek fel, 25, majd 27 Celsius-fok fölötti napi
középhőmérsékleti értékekkel. (Talán emlékszünk még az elrendelt hőségriadókra) Az első hőhullám június 11-15 között jelentkezett,
a második július 4-8 között, a harmadik július
17-24, a negyedik augusztus 7-17 között,
majd az utolsó augusztus 27-e után. A múlt
évben összesen 23 olyan hőhullámos nap
volt, amikor a napi középhőmérséklet tartósan meghaladta a 27 fokot. Országos átlagban 41 olyan hőségnap volt, amikor a napi
maximum hőmérséklet meghaladta a 30 fokot, ez pedig 19 nappal több, mint az 19812010 közötti 30 éves átlag. A 30 éves átlagban két forró nappal szemben pedig – ilyenkor a napi maximum 35 fok, vagy annál magasabb – 13 forró napunk volt. Nem volt
csoda, ha a kukoricához fűzött reményeink
egyre elenyészni látszottak.
Tudvalévő, hogy a kukorica rendkívül érzékeny
a meleg éjszakákra. Ilyenkor a disszimiláció
olyan mértéket ölt, ami elveszi a nappali as�szimiláció hozadékát, magyarul a növény feléli
saját tartalékait. Nem csoda, hogy az ország
legszárazabb tájain, főleg a keleti országrészben furulyázó vagy teljesen leégett kukoricatáblák jelezték a rendkívüli hősokkot és a vele
együtt járó vízhiányt. Az időjárás augusztus
végén, szeptember elején normalizálódott,
megjöttek a talajelőkészítést és az őszi vetéseket elősegítő esők, majd szép hosszú napos
idők következtek, ami segített az épen maradt
kukoricatáblák érésében. Október első dekádjától beköszöntött egy hosszan, legalább 2
hétig tartó csapadékos időszak, ami hátráltatta a kukorica érését, a napraforgó betakarítását, és félbeszakította a vetéseket. Nem csoda, ha a gazdák a száraz idő beköszöntével
szinte nekiestek az elmaradt vagy megkésett
munkálatoknak, felpezsdült a határ, mindenki
azonnal akart betakarítani, vetni, hogy lehetőségeihez képest valamit lefaragjanak a késésekből. Ennek ellenére a búzavetések dandár-

FAJTAKÍSÉRLETEK

3-4. kép: Jól beállt, jól fejlett kísérleti állományok Állampusztán
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hogy „ez hogy lehet ebben az évben?” (A választ az előzőekben röviden meg is adtam.)
Állampusztán áprilistól szeptemberig mindössze 240 mm esett. Áprilisban csupán 3,2
mm eső hullott, eleve kérdéses volt a vetés
sikere. A májusi 82 mm azonban átlendítette
az állományt a holtponton, és a június 3-án
tett látogatásom során egyöntetű, szép szabályos kísérletnek örülhettem (3-4. kép). Az,
hogy a termésátlag mégiscsak ennyi lett,
nem a technológiai hibák, hanem kizárólag az
aszályos időjárás rovására írható.
Pécs-Reménypuszta az egyik legrégibb és
legmegbízhatóbb kísérleti partnerünk, ahol
mindig minden segítséget megkapunk, és
akik kiemelt ügynek tekintik a kísérletezést.
Itt is időben vetettünk, bár a talaj száraz volt
(áprilisban csupán 6 mm esett!) de a májusi
112 mm meghozta gyümölcsét, és gyönyörű
állomány fejlődött. Júniusban azonban a hőség, a csapadékhiány, és végül egy kiadós
jégeső megpecsételte a kísérlet sorsát, mert
ugyan túlélte a megpróbáltatásokat, de rekordokra már nem lehetett számítani. (5. kép)
Biharnagybajomban az ottani szélsőséges
talajviszonyok miatt mindig csak későn tudnak vetni, így idén is nagyon későn, május
közepén került földbe a mag. A nehéz kötött
talajon a kelés sem volt kirobbanó. A júniusi
és júliusi hőségnapok alaposan megviselték
az állományt, de augusztus végére, a bemutató idejére egy ígéretes kép alakult ki (6. kép).
Az októberi 130 mm eső késleltette a betakarítást, de ezzel együtt is az alig 280 mm
csapadék egy közepes termésszint eléréséhez volt elegendő.
Debrecenben is száraz viszonyok között sikerült elvetni, de az országos májusi esők itt
is megcsillantatták a reményt. A június elején tett megfigyelések során egy ígéretes,
szépen fejlett kísérletet láthattunk. De a nyár
folyamán fellépő hőség és szárazság – össze-
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sen 231 mm csapadék a tenyészidőben – idő
előtti kényszeréréseket okozott, hiányosan
megtermékenyült csövekkel. Itt történt meg a
legkorábban a betakarítás, ami a maga 4,5
tonna körüli termésátlagával árulkodik a kedvezőtlen környezeti tényezőkről.
Az összesített adatok szerint (2. táblázat) a
FAO 550-es éréscsoport végzett az élen, de
ez azért megtévesztő, mert csupán egyetlen
hibrid szerepelt benne. A termőhelyenkénti

különbség ennél a hibridnél is számottevő,
mert a maximum 13,541 t/ha Bábolnán, ezzel
szemben a minimum Debrecenben 3,963 t/
ha. Ha ettől eltekintünk, akkor a legeredményesebb éréscsoport ebben az évben a
FAO 360-400-as csoport lett, azt követi a
legkorábbi, azaz a FAO 300-350-es, majd a
FAO 420-480-as szegmens. Megfigyelhető az
éréscsoportokon belüli nagy differenciálódás
is, hisz a legnagyobb és a legkisebb termés

2. táblázat: Összesített éréscsoportonkénti eredmények:
Éréscsoport

Termés- Sznedv. Éréscsoport
átlag (t/ha)
(%)
rangsorszáma

Maximum

minimum

hibrid, termés szerint
Laubazi

Különbség
(kg)

FAO300-350

6,897

19,4

3.

MV300/10

FAO360-400

6,964

19,5

2.

DKC4555

SY Ulises

725 ((10,4R%)

FAO420-480

6,874

21,2

4.

Lexxtour

ZE Zeamax

1645 (23,9R%)

FAO 550

7,698

21,5

1.

DKC5830

kísérleti
helyek között

9578
(124,4R%)

1. grafikon: Kukoricahibridek termésrangsora (2015 Bábolna)

1571 (22.7R%)
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5. kép: Megtépázott kísérleti parcella a jégeső után (2015. 7. 7. Pécs-Reménypuszta)

2. grafikon: Éréscsoportonkénti termésrangsorok (2015. Bábolna, IKR Agrár Kft.)

sebbek, - az 1. és a 17. helyezett között ös�szesen 1 tonna, a következő 21-es csoport
első és utolsója között már 2 tonna, míg az
utolsó két hibrid leszakadni látszik, és újabb 1
tonnával termettek kevesebbet.
A 2. grafikonon az éréscsoportok egymással
szembeni és a hibridek csoportokon belüli
pozícióját láthatjuk. Az ábrán kitűnik a FAO
550-es érésidejű DKC 5830 kiemelkedő teljesítménye, de az is, hogy a komplett éréscsoportok között a legmagasabb átlagértéket a
FA 360-400-as éréscsoportban értük el. Az is
látszik, hogy az igen korai és középérésűek
átlaga között alig van különbség. Ugyanakkor
az is megfigyelhető, hogy a különböző éréscsoportok egyes hibridjei között jelentősek a
különbségek, és sok az azonos terméstartományban lévő eltérő tenyészidejű hibrid. Ez
azt mutatja, hogy manapság már nem a tenyészidő hossza a meghatározó a terméspotenciál kialakításában, hanem a hibridekbe
épített genetikai anyag. Másként fogalmazva,
a nemesítés eljutott odáig, hogy képes létre-

hozni egy vagy két éréscsoporttal későbbi
terméspotenciált korai hibridekben is. Ezért
fontosak ezek a kísérletek, hogy nyomon követhessük, megismerhessük ezeket a hibrideket, és azokat mielőbb igyekezzünk kipróbálni
saját termesztési körülményeink között is.
Napraforgóból 2015-ben 4 szokványos és 1
HO kísérletet sikerült elvettetnünk, és az
adatokat értékelnünk. A normál kísérletekbe
a kukoricánál már ismertetett nemesítőházak
– az Oseva kivételével – küldték el a hibridjeiket, melyek száma összesen 27 volt – a
check-hibridekkel együtt -, és ezek között
hagyományos genotípusok, imidazolin - és
Express toleráns hibridek, magas olajsavas
hibridek és vegyszerrezisztens plusz magas
olajsavas hibridek szerepeltek.
A négy kísérleti hely összesített eredményei
(3. grafikon) alapján a termésátlag 3,502 t/ha
lett – pozitív meglepetést okozva, ami egyben
mutatja a napraforgók szárazsággal szembeni nagyobb toleranciáját is. A legjobb átlagterméseket 1. a P63LE113 (4.051 t/ha),
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közötti különbségek is nagyok, 725- 1645 kg
között változnak, ami 10,4 és 23,9 relatív
százalékos különbséget takar éréscsoportokon belül. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy
az egyes hibridek teljesítőképességében
és alkalmazkodó- vagy stressztűrő-képességében jelentős különbségek vannak,
amiket érdemes megismerni és kihasználni a fajtaválasztásnál.
Hasznos tapasztalat, hogy a nemesítőházak
közötti verseny továbbra is folytatódik, és a
kisebbek is rendelkeznek jó vagy nagyon jó
genotípusokkal. Ennek figyelembevételével
bizalommal kell fogadnunk minden felkínált
hibridet, mert váratlan meglepetések születhetnek. Például a Bázismag Mg300/10
(Margitta) nevű hibridje szerepelt várakozáson felül, de hasonlóképpen az Euralis
Harmonium és az RAGT Lexxtour nevű hibridje is a legjobbak között végzett. A Monsanto
és a Pioneer megtartani látszik a tőlük megszokott előnyt, de a többiek felzárkózása is
megfigyelhető.
Ha az egyes hibridek tényleges termőképességére vagyunk kíváncsiak, nem az átlagértékeket kell néznünk, hisz az átlag sok mindent eltakar. Ebben az esetben véleményem
szerint az optimálist megközelítő kísérleti viszonyok között nevelkedő bábolnai kísérlet
eredményeit célszerű figyelembe venni.
Az 1. grafikonon bemutatjuk a hibridek termésrangsorát tekintet nélkül a tenyészidőkre. Jól látható, hogy a legnagyobb termést a
későbbi érésidejű hibridek (DKC 5830,
P9911, Lexxtur) mellett néhány középkorai
érésű hibrid (Harmonium, SY Ulises, P9537,
P9903) érte el. De rögtön ezek után ott van a
legkorábbi csoport két hibridje (a DKC3939
és az MV300/10=Margitta), ami utal arra,
hogy vannak korellációtörő hibridek, melyek
versenyképesek a náluk későbbi érésű hibridekkel is. A rangsor elején a különbségek ki-

6. kép: Az LG 30.369 (Limanova) Biharnagybajomban (2015. 8. 28.)

FAJTAKÍSÉRLETEK
u

3. grafikon: Napraforgóhibridek termése 4 hely átlagában, t/ha
2015. IKR Agrár Kft. kísérletei

4. grafikon: Napraforgóhibridek termése és olajtartalma 2 hely átlagában
2015. (Bábolna + Állampuszta)

3. táblázat: Termőhelyenkénti napraforgó eredmények termésátlag szerinti sorrendben
Átlagtermés Olajtartalom Maximális termés, (olajtart.%)
Hibrid
Termőhely
t/ha
%
Állampuszta
3,911
48,5
4,507
(48,5)
Tutti
Bábolna
3,789
46,6
5,120
(47,8)
SY Excellió
Debrecen
3,258
nincs adat
4,679
(n.a.)
LG 5697
Biharnbm
3,068
n.a.
3,595
(n.a.)
LG 5697

2. az SY Excellio (4,023 t/ha) és az NK Kondi (3, 909 t/ha) hozta, míg a legkisebb átlagokat a Mougli (2,985t/ha), a Klarika (3,142 t/ha)
és a Paraiso 1000CLP (3,217t/ha) hibrideknél
mértük. Megjegyzendő, hogy ez utóbbiak viszonylagos gyenge teljesítménye az egyes termőhelyeken, például Bábolnán tapasztalható
nagymértékű Sclerotiniás szártőkorhadással,
és az annak nyomán fellépő nagymértékű szártöréssel magyarázható.
Olajtartalmat csak két helyről: Bábolnáról és
Állampusztáról származó mintákból sikerült
ezidáig mérni az IKR Agrár Kft. Kiskunfélegyházi Olajgyárában. Az itt nyert adatok szerint
olajtartalomban kiemelkedő értékeket a két
Dow (DS) hibrid: a 8H288 (49,8%) és a 8H449
(49,4%) mellett az új RAGT hibridjelölt: az RA
8121235 (Cliff) (49,5%) és a Mougli (49,0%)
mutatott. Az ugyancsak kéthelyes összesítés
szerint a termés és az olajtartalom alapján a
legjobb poziciót érték el a 4. grafikon szerint: az SY Excellio, az NK Baccardi, az NK
Neoma, a PL63LE113, az NK Kondi, a
PL63LL06, az NK Neostar, és a P64LE25. Megfigyelhető, hogy a maximális termést adó hibridek között a hagyományos típusok (NK Kondi,
P64 LL06) csakúgy magtalálhatók, mint a magas olajsavas hibridek (Tutti,) vagy CL, illetve
Express toleráns hibridek (pl.: NK Neoma, NK
Neostar, NK Baccardi, P64LE25), hasonlóan a
magas olajsavas+ herbicidrezisztens hibridekhez (SY Excellio, PL63LE113), ami jelzi, hogy a
fejlesztés egyszerre irányul a termőképességre
és a minőségre is. Kísérleti eredményeinket
már eddig is megosztottuk a kísérleti partnerekkel és a nemesítőházak képviselőivel, míg a
szélesebb szakmai közönség majd a szokásos
év eleji partnertalálkozókon ismerheti meg
azokat. Kísérleti munkánk során arra törekszünk, hogy még több, még pontosabb kísérleti adathoz jussunk, hogy szakmai kapcsolatainkat tovább mélyítsük, és hogy a terméseredményeket meghatározó legfontosabb fajtaválasztási döntések partnereinknél minél megalapozottabbak lehessenek. Arra bíztatjuk kedves
partnereinket, hogy kérdéseikkel forduljanak
hozzánk bizalommal, és legyenek meggondoltan bátrak az innovációt jelentő új, ígéretes
hibridek kipróbálásában.
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