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Köszöntő
Jeles évforduló közeledik az AGROTEC Magyarország Kft. történetében: 2013. október 1-jén, azaz éppen öt évvel
ezelőtt kezdte meg működését a cég, így az idén ünnepeljük fél évtizedes fennállását. Ez alkalomból pedig úgy
döntöttünk, hogy megajándékozzuk ügyfeleinket egy őszi akcióval, amelynek keretein belül kedvezményesen vásárolhatnak New Holland betakarítógépet. Ennek részleteiről a Bábolnai Gazdanapokon tájékoztatjuk ügyfeleinket.
Már a cég indulásakor nagy hangsúlyt fektetett a vállalat arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül megalapozza azokat a tárgyi, infrastrukturális és eszközfeltételeket, amelyre elengedhetetlenül szükség van az eredményes munkához. A cseh anyavállalat és a tulajdonosi háttér tisztában volt azzal is, hogy a hatékony munkához egy jó csapat szükséges – egy olyan szakértői gárda, amelyre támaszkodhatnak az ügyfelek. Ezt szolgálták
a folyamatos dolgozói tanfolyamok és létszámbővítések.
A cég fennállása során nem telt el úgy év, hogy ne avattunk volna fel egy-egy új telephelyet. Négy esztendeje
Szentlőrincen és Orosházán adtuk át az új területi központjainkat, 2015-ben a füzesabonyi telephely és a komáromi cégközpont megnyitóját tartottuk, 2016-ban Szekszárdon újítottuk fel a már meglévő központunkat,
2017-ben Marcaliba, új telephelyre költöztek kollégáink – igaz, ennek az átadója az idén volt, jelenleg pedig
már a következő zöldmezős beruházás munkálatai zajlanak nagy erőkkel – így lassan szervezhetjük már a jövő
évi bajai megnyitót is.
Az elmúlt öt évben a cég fejlődése tetten érhető volt a folyamatos bővítésekben, befektetésekben, a csapatlétszám állandó növelésében, de a gépkínálat fokozatos színesítése is jól mutatja a vállalat iránti megalapozott bizalmat. Mára már a New Holland mezőgazdasági gépek mellett az építőipari gépek is elérhetőek; a munkagépkínálatot olyan forgalmazók eszközei alkotják, mint az Amazone, a Dondi, a Fliegl, a Güttler, a MaterMacc, a Multiva és a Pöttinger; ügyfeleinknek pontosan olyan
precíziós gazdálkodási megoldást ajánlunk, amely számukra a legmegfelelőbb; Lindsay mobil és telepített öntözőgép-választéka rugalmasan igazítható az adott
gazdaság egyedi szükségleteihez. Alkatrészellátásunkat és szervizszolgáltatásainkat a gyorsaság, rugalmasság és megbízhatóság jellemzi.
Hiszünk benne és minden nap teszünk is azért, hogy az első fél évtizedet még sok-sok kövesse majd, amely során elégedett ügyfeleink és munkatársaink
száma folyamatosan növekszik, a kínálatunk egyre szélesedik, és az általunk nyújtott személyre szabott szolgáltatások minősége tovább emelkedik.
Illés Zoltán
Ez már megint egy „technológia termelő év”! Azokra az évekre szoktuk ezt mondani, amikor a megszokott
időjáráshoz (ugyan nincs két egyforma évjárat) képest durva eltéréseket tapasztalunk, melynek kihatása jelentős a növénytermesztési gyakorlatra, és a jövőre nézve megszívlelendő tanulsággal szolgál. Ilyen volt 2018.
tavasza, amikor is a márciusi télről áprilisban nyárra váltott az időjárás. A tavaszi vetésű növények esetében
az országban jelentős területen ilyen brutális mértékű „szétkeléssel” csak 5-10 évenként lehet találkozni. A
kiszáradt felszínű, megkésett talajlezárások miatt a száraz talajrétegbe sekélyen vetett magvak csak a több
héttel később lehullott érdemi mennyiségű csapadéknak köszönhetően keltek életre, míg a nedves talajba
vetett növények (például kukorica esetében) már 6-8 leveles állapotban voltak. Szerencsére megjött az aranyat
érő eső, és ezt a durva technológiai hibát részben orvosolni tudta. Az agronómusnak az ilyen jellegű tapasztalásokat el kell raktározni és végig kell gondolni, hogy mit kell másképp csinálni a jövőben (szántáselmunkáló
használata?, őszi talajlezárás?, a vetésmélység folyamatos ellenőrzése, stb.). A mi szakmánkban az a kihívás,
hogy nem szabad tévedni, mert az adott tenyészidőszakban nem, vagy csak részben tudjuk az elkövetett hibát
kijavítani.
Magyarországon mezőgazdálkodni lehetőség és komoly felelősség is egyben. Lehetőség, hiszen nemzetközi összehasonlításban szántóterületeink talajadottsága jónak mondható. A felelősség pedig azt jelenti, úgy
kell használni a talajainkat, hogy a tevékenység hosszú távon fenntartható legyen és a talaj termékenységét
megőrizzük. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elmúlt negyven évben közel voltam a termelési gyakorlathoz, és hivatásszerűen foglalkozhattam a szakma elméleti részével is. Bizton állítom, hogy mezőgazdásznak lenni az egyik legösszetettebb szakértelmet feltételező szép, de nehéz hivatás. Hiszen érteni kell
a talajműveléshez, a növénytápláláshoz, a növényvédelemhez, műszaki dolgokhoz, az ökonómiához, az adó optimalizáláshoz, a piachoz, stb. úgy, hogy
az Isten szabad ege alatt állandóan változnak a körülmények, és a szezonban sokszor hónapokon keresztül tízen-órákat kell dolgozni.
Sok-sok év termelési tapasztalata formálja a gazda szemléletét, a bölcsüléshez idő és fogékonyság kell. A baj csak az, hogy a sok év alatt szerzett tapasztalatot nem egyszerű átadni, de ami még szomorúbb, hogy nincs kinek átadni. A minap egy lehangoló tanulmányt olvastam, melyben a megkérdezett gazdák
többsége 5 éven belül befejezi a gazdálkodást kiöregedése és utánpótlás hiánya miatt. Micsoda aránytévesztés és pazarlás az, amikor az ember azt hallja,
hogy a gazda gyermeke szociológusként Angliában mosogat, ahelyett, hogy tovább vinné a felmenői által egy élet munkája árán felépített gazdaságot.
A technika legújabb vívmányainak köszönhetően (térinformatika, távérzékelés, automatizálás, stb.) a termelő egyre több információhoz jut, amely nagyban
segítheti a szakszerűbb munkavégzést. De jöhet bármilyen technikai, technológiai fejlesztés, a szakmai hozzáértés és elhivatottság hiányában halálra van
ítélve. Egyre növekszik az érdeklődés a precíziós gazdálkodás iránt. Ebben a témában úgy érzem, sokan a csodavárás állapotában vannak, azt hiszik, hogy
ez a komplex eljárás majd megoldja a termeléssel kapcsolatos problémájukat. Ki kell józanodniuk! A precíziós gazdálkodás nem a trehány gazdák jövőképe,
hanem azoknak való, akik a legnagyobb hozzáértéssel és a szakma iránti alázattal viseltetnek a mezőgazdálkodás iránt.
Azt kívánom az egzisztáló és leendő, szakmát szerető gazdáknak, hogy találják meg az alkotás örömét a dolgos mindennapokban és tudják azt továbbadni!

Nagy Lajos
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Új növényvédő szer
raktár Demecserben

Hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napok

Business Superbrands
Díj – harmadszor is

Az IKR Agrár és az AGROTEC Magyarország
Kft. közösen tartott partnertalálkozót március
elején. A demecseri központ új növényvédő
szer raktárának ünnepélyes megnyitójára a
vártnál is több érdeklődő gyűlt össze, és hallgatta meg a két cég képviselőinek előadásait.

Az idén 25. alkalommal rendezték meg a hódmezővásárhelyi kiállítást, amely a hazai viszonylatban az állattenyésztők egyik legrangosabb és legnagyobb volumenű szakmai találkozója. A
jubileumi rendezvényen természetesen együtt jelent meg, közös standon az AGROTEC Magyarország és az IKR Agrár Kft.

Idén tizenegyedik alkalommal ítélte oda a
Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága a Business Superbrands díjakat. A Business Superbrands a széles nagyközönség
számára is ismert, a magas minőséget szimbolizáló védjegy. A díj odaítéléséről egy többlépcsős előszűrést követően az összesen 45
tagú, független, marketingszakmai és vállalatvezető szakemberekből álló bizottság dönt
minden évben.
A bizottság határozata alapján az AGROTEC
Magyarország Kft.-t találták érdemesnek arra, hogy elnyerje a már jól ismert Business
Superbrands 2018 elismerést.
Hisszük, hogy a minősítés, amelyet márkánk
elnyert, biztonságot és garanciát nyújt ügyfeleink választásához. A díj olyan pozitív visszajelzés márkánkról, amely szakmai alapon
emeli ki a legjobbakat.

TK traktor
Időről időre érkeznek hozzánk olyan megrendelések, amelyek eltérnek a szokványos megkeresésektől. Legutóbb Székely Gyula fekete
traktoráról adtunk hírt, most pedig egy
TK4.80N típusú ültetvényes traktorról számolunk be. A gumihevederes járószerkezetű gép
eredetileg kabin nélkül rendelhető. A Disznókő
Szőlőbirtok és Pincészet Zrt. azonban azzal
keresett meg bennünket, hogy légkondicionált
fülkével szeretné megvásárolni a kiszemelt
traktort. Természetesen eleget tettünk a kívánságnak, és a komáromi központban az erőgépre felkerült a kabin is, amely prémium minőségével remekül passzol az TK4.80-ashoz.
A Disznókő Szőlőbirtok egyébként a TokajHegyaljai borvidék egyik legmeghatározóbb
borászata, mintegy 110 hektáron gazdálkodik, így a vadonatúj erőgép mellé speciális
munkagépeket is rendelt cégünktől.

Szentlőrinci Gazdanapok
Az augusztus közepén megrendezett Szentlőrinci Gazdanapokon hagyományosan együtt jelent
meg az IKR Agrár és az AGROTEC Magyarország Kft. A New Holland T7HD erőgéppel az
AGROTEC a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Kiállítási Nagydíját nyerte el. A kiállítás szakmai része mellett az idén sem maradt el a már hagyományosnak számító Szentlőrinci Vágta
sem, valamint egyéb lovas programok és a traktorosok ügyességi versenye is színesítette a
rendezvény kínálatát.

Új területi központ!
Marcaliban új területi központba költözött az AGROTEC. A májusi megnyitón mintegy
kétszáz vendég vett rész. A rendezvényen elhangzott beszédében Marcali polgármestere, dr. Sütő László elmondta: a város életében több aspektusból is jelentősek az ilyen
jellegű fejlesztések és beruházások. Hangsúlyozta: szakemberek és szaktudás nélkül mit
sem érnek a gépek, de a megfelelő körülmények is elengedhetetlenek a hatékony munkához és a fejlődéshez. (Folytatás a 9. oldalon.)

Véradás
és elsősegély tanfolyam
az IKR Agrár Kft.-nél

200. traktor
Thummerer Vilmosé lett az idei évben értékesített 200. New Holland traktor. A T4.100LP az
augusztus eleji átadást követően mintegy 100 hektár szőlőben dolgozik, további 5 New Holland
traktor, illetve NH kombájn és szőlőkombájn munkáját kiegészítve. Thummerer Vilmos többször
volt már az év borásza, a régió és talán az ország egyik legnevesebb bortermelője, aki évente
mintegy 300-350 ezer palack bort termel. A neves borász ez év március 13-án Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Őszi búza és repce
fajtabemutatók
Az IKR Agrár nyár eleji fajtabemutatóit az
idén is nagy érdeklődés övezte, amit a rendezvényeken megjelent nagy számú érdeklődő szakember bizonyított. Országszerte 13
nemesítőház 41 őszi búza fajtáját, valamint
12 nemesítőház 35 repcefajtáját mutattuk be
partnereinknek.

AGROTEC horgász- és főzőverseny
Harmadik alkalommal rendeztük meg az AGROTEC Horgász- és Főzőversenyét, amelyen munkatársainknak alkalmuk nyílt a szakmai rátermettségükön túl a horgász- és a kulináris tudásukat is
bizonyítani. A csapatépítő találkozó jó hangulatban telt az izsáki Horgász- és Pihenőparkban.

Az elmúlt félévben munkavállalói kezdeményezésre önkéntes véradást tartottak cégünknél, a későbbiekben pedig egy elsősegély tanfolyamon vehettek részt a jelentkezők. Ezúton is köszönjük a lehetőséget és a
részvételt.
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erőgép

New Holland TD5 és T5

Meg-megújuló erőgépek

mindenki megtalálja az igényeihez legjobban
illeszthető változatot ebben a teljesítményszegmensben is.
T5 EC TRAKTOROK – NAGYTRAKTOROS
KOMFORT RUGÓZOTT ELSŐ HÍDDAL
A T5 EC traktorcsalád a 2016-os év második
felétől vadonatúj kivitelben került be a kínálatba, három modellváltozatban érhető el 99,
107 és 117 LE-s teljesítményű erőforrással
szerelve. A 3,4 literes, négyhengeres, 16
szelepes közös nyomócsöves motorokkal felszerelt erőgépek immár a legszigorúbb Tier4B
emissziós előírásoknak is megfelelnek.
Típus
T5.100
T5.110
T5.120

Motorteljesítmény
(kw/LE)
73/99
79/107
86/117

Ezekbe a T5 traktorokba csak és kizárólag az
Electro Command váltóművet építik be, a cso
port powershift erőátvitel lehetővé teszi, hogy
a joystick karon lévő két nyomógombbal a
gépkezelő terhelés alatt 8 sebesség között felle váltson, harmadik gombbal pedig a csoportváltás hajtható végre. A nagyon lassú haladási

A komfortfokozat
és a hatékonyság is
egyre tovább növekszik
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átemelt intelligens technológiai megoldásoknak köszönhetően a komfortfokozat és a hatékonyság is egyre tovább növekszik.
EGY SOROZAT SIKERTÖRTÉNETE
DIÓHÉJBAN
A történet az 1990-es évek közepén az L-es
szériával indult, amiből leginkább az L85-s
modell vált keresetté hazánkban. Az ezred-

fordulón leváltotta a TL széria, amelynek
legnépszerűbb modelljévé a TL90-es típus
nőtte ki magát, méghozzá olyannyira, hogy a
’90-es évek végén, illetve a 2000-es évek
elején több száz ilyen erőgép talált gazdára
itthon. A TL széria után a Tier3-as környezetvédelmi szabvány bevezetésével 2004ben érkeztek meg az első TL-A traktorok,
amelyek hasonlóan nagy népszerűségnek

örvendtek, mint elődeik. A történelem soron
következő szereplői a T5000 erőgépek voltak, a T5040, T5050 és T5060 típusok az
elődök hagyományait igazán méltó módon
folytatták, hiszen a 2008-as debütálásuktól
2015-ig majdnem 400 talált belőlük gazdára. Bátran mondhatjuk, hogy azok a gazdálkodók, akik ezeket az erőgépeket használták
és használják, nagy elégedettséggel számol-

tak és számolnak be gépkezelőbarát működésükről és sokoldalú felhasználhatóságukról.
Ez a lassan 30 éves sikertörténet alapozza
meg azt, hogy jelenlegi traktorkínálatunk
egyik legnépszerűbb darabjai továbbra is a T5
és TD5 traktormodellek. A három különféle
alapfelszereltségi szintet képviselő traktorsorozat-opciók hosszú sorával garantálja, hogy

T5 UTILITY ERŐGÉPEK
– AZ „ARANY KÖZÉPÚT”
A teljesítménykategóriában középső felsze
reltségi szintet hoznak a T5 Utility traktorok.
Ebben az esetben egy 24/24-es Hi-Lo 40 km/h
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Az elmúlt évtizedekben a New Holland egyik
legnagyobb darabszámban értékesített erőgépei Magyarországon is a 80 – 110 LE teljesítménykategóriát felölelő gépek közül kerültek ki. Az alacsony kabinmagasság, az optimális tengelytáv, a mellső kerekek nagy befordulási szöge (55 fok) a traktorokat különösen mozgékonnyá teszik. Az utóbbi évek
trendjeinek megfelelően a nagytraktorokból

sebességet igénylő munkaműveletekhez igény
szerint rendelhető mászófokozatokkal ellátott
kivitelű sebességváltó, illetve mindez kiegészíthető automata szántóföldi vagy országúti
fokozatváltást biztosító üzemmódokkal is.
Talán a legnagyobb újdonságot a felszereltségi
kínálatban az jelentette, hogy a korábban is
rendelhető kabinrugózás mellett a rugózott
első híd is bekerült a kérhető opciók sorába,
amely ebben a kategóriában eddig nem látott
komfortot jelent a gépkezelő számára. A rugózott, légkondicionált tágas kabin akár 8
darab LED-technológiás munkalámpával is
felszerelhető.
A kényelem további növeléséhez választható
opció az alacsony frekvenciás rugózású, fűthető prémium vezetőülés. Az igen tetszetős
külsőt elnézve bizton állíthatjuk, hogy kategóriája legszemrevalóbb gépei a New Holland
T5 Electro Command traktorok.

XXXX

Aktuális

Új telephely

és az 1000. T6 szériás erőgép

u

sebességváltóval, elektro-hidraulikus kapcsolású első-hátsó differenciálzárral szerelt
gépről beszélhetünk. Az alapfelszereltséghez
tartozik a 3 pár kihelyezett hátsó hidraulika, a
légrugós vezetőülés, az 540/750/1000 fordulatú elektrohidraulikus kapcsolású kardán,
amelynek segítségével a munkagép indítása
lágyan és fokozatosan történik, illetve a digitális teljesítmény-monitor is.
A T5 Utility széria gépeibe épített 3,4 literes
közös nyomócsöves erőforrások 407-444 Nm
maximális nyomatékot, és több mint 40 százalékos nyomatékrugalmasságot biztosítanak.
Szintén pluszt jelent a TD5-s gépekhez viszonyítva, hogy a Power Clutch váltófunkció is
mint alapfelszereltség szerepel, így a sebességváltás a kuplungpedál használata nélkül

Típus
T5.95
T5.105
T5.115

Motorteljesítmény (kw/LE)
73/99
79/107
84/114

végezhető el. A fő sebességváltókaron elhelyezett nyomógombbal működő Power Clutch
funkció segítségével a három fő sebességcsoportban elhelyezett 8 sebességfokozatot
lehet kapcsolni. Alapfelszereltség az elektronikus helyzet erő- és vegyes szabályzású 3
pont emelőberendezés is, amely a sárvédőről
is vezérelhető.
GAZDASÁGOS TD5 TRAKTOROK
Hazánkban kétféle felszereltségi szinttel váltak keresetté a TD5 erőgépek.

Az alapverzióban kínáljuk a 40 km/h-ás végsebességű, mászóval ellátott, 20 előre és
12 hátrameneti fokozattal rendelkező irányváltós, mechanikus szinkronizált sebességváltót. Ebben az esetben a gépeket 2 pár
hátsó kihelyezett hidraulika körrel, 540/750
fordulatú járókerék arányos TLT-vel. Ezt a
felszereltségi szintet képviselik a TD5 trak
torok.
Az utóbbi időben a piac igényeihez igazodva
egy valamivel jobban felszerelt verziót is életre hívtunk a népszerű TD5.95 modellek esetében is. A standard TD géphez viszonyítva a
pluszt a terhelés alatti irányváltóval ellátott
12x12 fokozatú váltómű, a légrugós vezetőülés és a 3. pár hátsó kihelyezett hidraulikaszelep jelenti.
A TD5 széria széles motorpalettát kínál a
gazdaságos felszereltséget kereső gazdálkodók rendelkezésére, így ezúttal is mindenki
megtalálhatja a neki legmegfelelőbb motorteljesítményt.
Típus
TD5.85
TD5.95
TD5.105
TD5.115

Motorteljesítmény (kw/LE)
60/82
70/95
78/106
83/113

Elmondható, hogy a T5 és TD5 erőgépek
megőrizve a méltán népszerű elődök jó tulajdonságait fordulékonyságuknak köszönhetően egyaránt kitűnő megoldást jelentenek a
szántóföldi, országúti vontatási, de akár ültetvényes és kertészeti munkálatoknál is. A
fejlett erőforrások, a még gazdagabb alapfelszereltség és a tetszetős külső pedig új alapokra helyezi a kompakt szántóföldi traktorok fogalmát.
Molnár István
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Hivatalosan is átadta új telephelyét Marcaliban az AGROTEC Magyarország Kft. A májusi
megnyitón mintegy kétszáz vendég vett
részt, itt adták át az 1000. Magyarországon
értékesített T6000/T6 szériás traktort is,
amelynek boldog tulajdonosa a Marcali Agro
Kft. lett.
A cégcsoport mindig az ügyfeleket helyezi
középpontba – emelte ki Martin Rada, az
AGROTEC-csoport vezérigazgatója, majd hozzátette: az új telephely is – amely amellett,
hogy a dolgozók és a város számára is pozitív
változást hozott –, elsősorban a vevők érdekeit szolgálja, mivel az a legfontosabb célja,
hogy a partnerek eredményesebben és hathatósabban tudjanak gazdálkodni, és a szerelői, értékesítői munka zökkenőmentes legyen.
A Marcali területi központ tervezésekor és
kivitelezésekor a legmodernebb, energiaha
tékony technológiákat alkalmazva alakítottak
ki olyan környezetet, amely biztosítja a eredményes munkavégzést az ott dolgozóknak,
és a partnerek igényeihez is igazodik –
mondta Illés Zoltán. Az AGROTEC Magyarország Kft. ügyvezetője hozzátette: az új központ teljes mértékben kielégíti a vonzáskörzetében élő gazdálkodók szervizszolgáltatás
és alkatrészellátás iránti szükségleteit, és
megfelelő teret biztosít a színvonalas gépértékesítésnek. Mindez a Dél-Veszprém megyei, valamint a somogyi és zalai gazdálkodók számára azt eredményezi, hogy helyben
juthatnak hozzá az AGROTEC által forgalmazott legkorszerűbb traktorokhoz, kombájnokhoz és egyéb mezőgazdasági, valamint építőipari gépekhez és alkatrészekhez is, ugyanakkor biztosítva megfelelő feltételeket a
szervizháttérhez.
Az AGROTEC Magyarország neve 2013 óta
forrt össze a New Holland márkanévvel. A
cég öt éves fennállása alatt elérte, hogy egy
hatékony, a teljes országot lefedő hálózatot
építsen fel és hathatósan üzemeltessen. A
vállalat eredményességét mutatja a tavalyi,
több mint 20 milliárd forintos forgalom is,
amelynek legnagyobb részét, mintegy 75
százalékát a gépértékesítés adta, 20 százaléka az alkatrészeladásokból származik, 4 százalékot pedig a szerviz tett ki.
Az első saját AGROTEC telephelyet Szentlő
rincen avatta a cég, azt követte Füzesabony,
Komárom, Szekszárd és most Marcali; mellettük pedig az ország több pontján az IKR

Agrártól bérelt műhelyekben és raktárépületekben zajlik a munka. A 2017-es év egyértelműen legnagyobb befektetése a Marcali
telephely fejlesztése volt, amely zöldmezős
beruházáshoz az Agrofert-cégcsoport mintegy 350 millió forintot biztosított.
Ma Magyarországon több mint 6000 New Hol
land traktor dolgozik. A marcali telephelyáta-

dón pedig nemcsak az új területi központot
adták át hivatalosan is, de ünnepélyes keretek
között átnyújtották az 1000. Magyarországon
értékesített T6000/T6 traktor kulcsait. A New
Holland T6.180 erőgépet Varga László, a Marcali Agro Kft. ügyvezetője vette át.
F. R.
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Lombtrágya

növényvédelem

hatékonyság

A talajon keresztüli tápelempótlás mellett a
levélen keresztül történő tápanyag-kijuttatás is
fontos a növények számára. Számos esetben
a lombtrágyázás hatékonyabbnak bizonyul a ta
lajon keresztüli trágyázáshoz viszonyítva. Ilyenkor például intenzív termesztésben gyakran elő
fordul, amikor egy-, vagy több körülmény meg
változása miatt gyorsan kell beavatkozni a növények táplálásába. Száraz körülmények között
is kiemelkedő jelentőségű lehet használatuk, mi
vel ilyenkor a talajon keresztüli felvétel korlátozott. Fontos hangsúlyozni, hogy a levéltrágyázás
nem helyettesítője, hanem jó kiegészítője a ta
lajon keresztül történő tápelem-ellátásának!
Magyarország talajainak nagy része réz-, illetve cinkhiányos. A három legfontosabb makro
tápelem (NPK) mellett az esszenciális mikroelemekre, köztük a rézre, cinkre, de a többi
mezo- és mikroelemre is egyre nagyobb figyelmet kell fordítani. A tápelemek hiánya károsan
befolyásolja a hozamokat, a termény minőségét, a termelés gazdaságosságát. Az esszenciális mezo- és mikroelemek hiánya korlátozza
az NPK trágyázás hatékonyságát, ezáltal a ter
més mennyisége csökkenhet, minőségi de1. ábra

presszió állhat elő, és a kórokozók elleni fogékonyságot is megnövelheti. Gyakran előfordul,
hogy ugyan az adott tápelem, tápelemek jelen
vannak a talajban, azok hozzáférhetősége
azonban valamilyen oknál fogva korlátozott. A
tápelemek lekötődése miatt a talajon keresztüli pótlás sok esetben nem hozza a kívánt
eredményt. Ilyenkor a megoldást a lombtrágyázás jelenti.
A lombtrágyázás hatékonyságát számos tényező befolyásolja, amelyek közül a legfontosabbak: fajta, lombtrágya tápelemtartalma,
tápanyag-ellátottság, termésszint, termőhely,
időjárási körülmények.
Az IKR Agrár Kft. színrelépésével szinte egy
időben kezdtük el a csehországi Lovochemie
a.s. műtrágyagyár levéltrágyáinak - Magyarországon kizárólagos joggal történő forgalmazását. Az eltelt időszakban az értékesített volumen évről évre szépen növekedett, egyre több
termesztési tapasztalat halmozódott fel, és
egyre több – zömében pozitív - visszajelzést
kaptunk e termékek felhasználhatóságáról,
használati értékéről. Eljött az ideje annak, hogy
e termékeket ne egyenként, hanem a még jobb

A hódmezővásárhelyi meteorológiai adatok (2017)

2. ábra

Az őszi káposztarepce kísérlet eredményei két kísérlet átlagában
(Gyékényes és Hajdúszoboszló, 2017)
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3. ábra

4. ábra

A többlethozamok jövedelmezősége a kezeletlen kontrollhoz
viszonyítva a két őszi káposztarepce kísérlet átlagában
(Gyékényes és Hajdúszoboszló, 2017)

Az őszi búza kísérlet eredményei
(Szegvár, 2017)

hatékonyság és gazdaságosság érdekében
kombináltan - mintegy technológiai alrendszerként – ajánljuk. Ehhez egzakt kísérleti adatokra
van szükség.
A következő kísérletben a Lovochemie lombtrágyák hatékonyságát vizsgáltuk az egyes
kultúrnövények termésmennyiségére és minőségére nézve. Jelen írásban a két őszi vetésű
fő növény, az őszi búza és az őszi káposztarepce kísérleti eredményeit mutatjuk be.
A kísérletek beállítása
A vizsgálatokat egy, az IKR Agrár Kft.-től független céggel, a Syntech Research Hungary
Kft.-vel végeztettük el az ország különböző
pontjain. A kísérleteket kisparcellás körülmények között négy ismétlésben állítottuk be. A
fajta-hatást azonos fajták és hibridek alkalmazásával küszöböltük ki. Az évjárathatást nem
tudjuk befolyásolni, mint ismeretes száraz,
csapadékban szegény időjárási körülmények
között a növény lombon keresztül a tápelemeket könnyebben felveszi, hatásuk ezáltal jól kimutatható. Csapadékos évjáratban a tápelemek a kultúrnövények számára amúgy is jobban felvehetővé válnak, ezáltal a hatásuk nehezebben kimutatható. A kísérletek jó részét
Hódmezővásárhely környékén állítottuk be,
ezért az 1. ábra az innen származó meteorológiai adatokat tartalmazza, amely jól szemlélteti
az országos viszonyokat is. Az adatok szerint a
2017-es év első fele csapadékban szegény és
száraz volt. A csapadék mennyisége januártól
augusztusig bezárólag jócskán elmaradt, a
havi középhőmérséklet pedig a 2017-es tavaszi, illetve nyári hónapokban magasabb volt a
40 éves átlaghoz viszonyítva.
Eredmények
Őszi káposztarepce
Alkalmazott hibrid: DK Exstorm. A permetezéseket a vegetáció során három alkalommal
végeztük minden kezelésben. Az elsőt ősszel,
4-6 leveles állapotban, a második és harmadik permetezést tavasszal, a szárnövekedés
időszakában, illetve virágbimbós állapotban.
A kísérletben alkalmazott kezelések:
Kezeletlen kontroll
Üzemi Kontroll
Borosan Forte (3 l/ha) és Borosan Forte +
Plant Feed Prémium Kén 750* (2+2 l/ha)
/IKR Harmónia Olajos csomag/ és Fertigreen
Kombi (4 l/ha) – az ábrán alkalmazott rövidítések: BF; BF+PF ; FK
Borosan Forte + Plant Feed Prémium Kén
750* (2+2 l/ha) /IKR Harmónia Olajos csomag/ és Borosan Forte + Fertigreen Kombi
(2+2 l/ha) /IKR Harmónia Olajos Plusz cso-

mag/ és Borosan Forte + Plant Feed Prémium Kén 750* (2+2 l/ha) /IKR Harmónia
Olajos csomag/ - az ábrán alalmazott rövidítések: BF+PF; BF+FK; BF+PF
Borosan Forte + Plant Feed Prémium Kén
750* (2+2 l/ha) /IKR Harmónia Olajos csomag/ 3-szori kijuttatással – az ábrán a következő rövidítéseket használtuk: BF+ PF 3x
*A Plant Feed Prémium Kén 750 a Biofit
System Kft. bejegyzett márkaneve.
A 2. ábra alapján megállapítható, hogy mindegyik kezelés, a kezeletlen kontrollhoz képest
terméstöbbletet produkált. Az üzemi kontrollhoz viszonyított legnagyobb terméstöbbletet a
3x-i Borosan Forte + Plant Feed Prémium Kén
750* 2+2 l/ha (5.) kezelés adta. Az olajtartalom tekintetében az üzemi kontrollhoz viszonyítva egy kezelés (3.) hasonló, míg két kezelés (4., 5.) magasabb a kezeletlen kontrollhoz
képest. Az üzemi kontrollhoz viszonyítva valamennyi kezelés magasabb olajtartalmat eredményezett. Összességében látható, hogy a
legjobb eredményeket a Borosan Forte és
Plant Feed Prémium Kén 750* (IKR Harmónia
Olajos csomag) háromszori kijuttatásával értük el: a termés mennyisége 0,2 tonnával volt
több hektáronként, az olajtartalom pedig 0,55
százalékkal volt magasabb a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva. Ezzel a kezeléssel nemcsak a
kezeletlen kontrolhoz, hanem az üzemi technológiához képest is jobb eredményeket kaptunk.
A kapott adatok alapján megállapítható (3. ábra),
hogy a legtöbb jövedelmet a Borosan Forte és
Plant Feed Prémium Kén 750* (IKR Harmónia
Olajos csomag) háromszori kijuttatásával értük el, amely számszerűsítve 12 426 Ft többletet jelentett hektáronként a kezeletlen kontrollhoz képest, és amely duplája az üzemi technológiával elért jövedelmezőségnek. A többi kezelésben is magasabb nyereségre lehetett szert
tenni a kezeletlenhez képest. A jövedelmezőségi
adatoknál a többletköltségek között a kijuttatási költségekkel nem számoltunk, ugyanis az alkalmazott lombtrágyák szinte mindegyike ke
verhető a növényvédő szerekkel, kijuttatásuk a
növényvédelmi kezelésekkel együtt ajánlott.

Őszi búza
Alkalmazott fajta: Genius. A lombtrágyák kijuttatása három alkalommal történt, az első ős�szel 3 leveles állapotban, a második és harmadik pedig tavasszal, a bokrosodás végén, illetve a zászlós levél kiterülésének időpontjában.
A kísérletben alkalmazott kezelések:
Kezeletlen Kontroll
Üzemi Kontroll
Mikrokomplex (2 l/ha) és Fertigreen Kombi
(4 l/ha) és Fertigreen Kombi (4 l/ha) – az
ábrán a következő rövidítéseket használtuk:
MI; FK; FK
A legnagyobb termést, illetve a legjobb minőségi paramétereket a Mikrokomplex egyszeri
5. ábra

Tapasztalatok, javaslatok
A beállított kísérletekről általánosságban elmondható, hogy minden kezelés, különböző mértékben, de - pozitív hatással volt a termésered
ményre, minőségi paraméterekre. Biztonságosak
voltak a kultúrnövényekre nézve, a kezelt területeken fitotoxikus tünetek nem voltak megfigyelhetők. A vizsgált készítmények használatával kapcsolatban nem merült fel probléma.
A következőben néhány olyan információra,
tanácsra hívjuk fel a figyelmet, amelyek betartásával az összecsomósodás, illetve a perzselés problémakörének jó része megelőzhető, illetve kiküszöbölhető. A tankkeverékben szereplő készítmények bekeverési sorrendje ki-

Az őszi búza kísérletben a többlethozamok jövedelmezősége
a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva (Szegvár, 2017)

és a Fertigreen Kombi kétszeri kezelésével
értük el (4. ábra). A termés mennyisége 0,2
tonnával, a fehérjetartalom 1,25 százalékkal,
a sikértartalom pedig 4,07 százalékkal volt
magasabb a kezeletlen kontrollhoz képest. Az
üzemi technológiához viszonyítva is jobb
eredményeket kaptunk.
Az egyszeri Mikrokomplex és a kétszeri
Fertigreen Kombi kezelés termésnövelő hatásának, valamint a minőségi paraméterek javulásának köszönhetően, ami malmi minőséget eredményezett, jelentős: 5421 Ft/ha többletjövedelmet hozott (5. ábra).

emelten fontos. Minden új növényvédő szer és
lombtrágya alkalmazásakor ajánlatos keverési
próbát végezni. A tűző napsütést kerülve permetezzünk, lehetőség szerint kora reggel vagy
késő délután. Azt is fontos figyelembe venni,
hogy Magyarország területének jelentős részén, Alföld nagy részének kivételével, kemény
és nagyon kemény vizekkel találkozhatunk,
ezért ezeken a területeken ajánlatos vízlágyító
készítményeket alkalmazni.
Horváth András
Dr. Márton Lénárd
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Öntözés

öntözés

Lindsay,

a „vÍzitündér”

Vésztőn, a Kert-Land Kft.-nél kizárólag szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak,
búza, árpa, napraforgó, kukorica, szója és
repce virul a földjeiken. - Valamikor szántóföldi paradicsommal is foglalkoztunk, ami mára
eltűnt a vetésszerkezetünkből - magyarázta
Rácz Zoltán. A helyi szövetkezetből alakult
vállalkozás, Békés megye északi részében
ritkaságszámba menően nagy területen gazdálkodik. Vésztő határában mintegy 10 ezer
hektárnyi szántó található, ebből jelenleg
2300-2400 hektár bérleményen dolgoznak, s
ehhez mintegy 600 hektárt integrálnak. Az
ügyvezető hozzátette, a földtörvénynek köszönhetően folyamatosan aprózódnak a területeik, de igyekeznek azt egyben tartani. A
táblaméretek alapvetően meghatározzák a
gépesítethetőséget, nagy eszközökkel dol-
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goznak, amit csak nagy táblákban gazdaságos üzemeltetni.
- Talajaink nagy része réti-szikes, ahol az
Arany-féle kötöttség 60-70, a pH 5,5-6,5
közötti, és a termőréteg 40-60 cm. Ezeken a
földeken a szélsőséges időjárás, a megváltozott éghajlat még inkább megnehezíti a
növénytermesztést, és ezek alaposan próbára teszik a talajművelő gépeket is – vázolta a helyzetet Rácz Zoltán. Szélsőséges,
belvizesedésre hajlamos vidék, februárban
már komoly problémákat okozott a belvíz a
kalászosban, a repcében és a tavaszi vetésekben. - Folyamatosan harcolunk, hogy jó
magágyat tudjunk készíteni - hangsúlyozta a
szakember, a talajt nem tudják kicserélni, az
időjárásra nincs ráhatásuk, ugyanakkor jobb
a csatornázottságuk, amelyek belvízvédelmi

csatornák. Mivel a Sebes-Kőrösből, a HoltSebes-Kőrösből vizet tudnak nyerni, egy évtizede már csévélődobos öntözéssel kezdtek foglalkozni. Ezekkel az eszközökkel dolgozni nagyon munkaigényesnek bizonyult,
éppen ezért mintegy nyolc évvel ezelőtt
megvették az első lineár öntöző-berendezésüket. Igyekeznek minél több területet az
öntözésbe bevonni, s ezzel biztonságosabbá
tenni a gazdálkodásukat. Az elmúlt időszakban öt évből legalább négyben aszállyal lehetett számolni, öntözéssel viszont jobb
eredményt lehet elérni. – Rá vagyunk szorulva, ha eredményt szeretnénk elérni, akkor
feltétlenül öntöznünk kell - mondta a szakember.
A Lindsay öntözőrendszer érkezése óta szoros kapcsolatban vagyunk az AGROTEC-kel,

melynek szakemberei segítettek az öntözési
pályázatok elkészítésében is.
- Egy gépkereskedővel szemben a legfontosabb elvárás a megbízhatóság, nem beszélve
arról, hogy ehhez megfelelő minőségű és jó
ár-érték arányú gép kell - magyarázta az ügyvezető. A Kert-Land Kft.-t 1993-as alakulása
óta meghatározó kapcsolat fűzi az AGROTEC
elődjéhez. New Holland kombájnok és erőgépek határozzák meg a gazdaságban a nagy
eszközöket. Az elmúlt években pedig az öntözésfejlesztésben is jelentős szerepet játszik a
komáromi központú cég.
Míg korábban Lindsay gépeikkel csak árukukoricát öntöztek, ottjártunkkor éppen a szójában állt. Szójával négy évvel ezelőtt kezdtek el
foglalkozni, ebben a kultúrában pedig kardinális kérdés, lehet-e öntözni vagy sem. Amen�nyiben kap vizet a szója – tavaly hatszor fordult meg rajta a lineár –, 3,5 tonnás átlagtermést is lehet elérni. Bár plusz költséggel jár,
de megtérül, így már érdemes termelni. A
vetésforgóban szereplő szója-kukorica vetésváltás bevált a vésztői földeken is. Az általuk
bérelt területből 450 hektárnyi ilyen berendezésekkel öntözhető. Éppen ezért a jobb kultúrák kerülnek az öntözött területekre. Kukoricából hosszú tenyészidejűeket – FAO 450 felettiek – részesítik előnyben, amelyeket korábban
kell elvetni, s később takaríthatnak be. Ezt szántás követi – amit lezárnak –, általában megfelelő teleik szoktak lenni, ahogyan mondják, „a
fagy érleli a talajt”. Ha viszont nincs fagy,
akkor problémát jelent a magágy elkészítése.
Mivel megjelent a szója, amit akár májusban
is el lehet vetni, addigra kiváló magágyat lehet készíteni. Amióta rendelkezésükre áll az
öntözőberendezés, ha nem is jönne az eső,
mesterséges csapadékkal lehet elősegíteni a
kelést. - A szójában az is jó, hogy szeptemberben felszabadul alóla a föld - magyarázta
az ügyvezető, ezt követően egy lazítással
vagy szántással a következő kultúra alá már
korán lehet talajt előkészíteni. Ennek viszont
lesz ideje optimálisan beérnie, hogy a következő március végén a kukoricavetésre megfelelő legyen.
- Megkapom a vízjogi engedélyt a kivételre, s
már mehet is a gép,... persze ha van víz - jegyezte meg Rácz Zoltán, mivel belvízvédelmi
csatornákon keresztül élővízből öntöznek,
senki nem garantálja, hogy van-e azokban
elegendő víz. A Sebes-Kőrös esetében már
megesett, hogy a román oldalon nem engedtek át elegendő vizet, így volt a vésztői határban olyan táblaszakasz, amit öntözni kellett
volna, de nem lehetett miből. - Lapáttal, ásóval állunk a Sebes-Kőrös közepén és ássuk a
gödröt a szívókosár számára - vázolta a képet
a szakember hozzátéve, hogy központi intézkedés kellene az országos öntözésfejlesztéshez. Itt hiába fúrnának kutat az öntözőberendezés számára, nagyon mélyen van csak az a

mennyiségű víz, ami a szántóföldi kultúrák
számára elegendő. Ez viszont már költségessé teszi a termesztést.
Legújabb eszközük egy corner-karos Lindsay
center pivot, amit szabálytalan táblaformára
alakítottak ki. A 45 hektáros trapéz alakú
szántó alsó és felső oldalán kinyílik a kar, így

Az elmúlt időszakban
öt évből
legalább négyben
aszállyal lehetett számolni
eléri a távolabbi részeket is, ezzel csak ez a
két vég 16 hektárt öntöz. Szabálytalan táblaszerkezet esetén ez a géptípus adja a legjobb
fedettséget. A GPS vezérlés a Lindsay precíziós corner-karján nem jelent pluszköltséget.

A rendszer egyedi kialakításának köszönhetően, az öntözőgép saját magának állítja elő
az RTK- korrekciót, így se rádió, se GSM alapú jelre nincs szüksége, nem jelent extra kiadást a gép üzemeltetése. A corner-kar centiméteres pontossággal, frekvenciaváltóval
kiegészített hajtásrendszerrel követi a nyomvonalat, melyet a gép beüzemelésekor programoztak be. Az esetlegesen bekövetkező
határvonal-változások is könnyen kezelhetők,
mert az új nyomvonal megadása és rendszerben történő rögzítése is csak a gép egyszeri
körbejáratását igényli. Telefonról vezérelhető
eszköz, amely vizuálisan is megmutatja, mer-

re jár az öntözőberendezés. Ezen keresztül
indítható, szekcionálható az öntözés az adott
területen – ami akkor fontos, ha egy táblában
több kultúra is található –, beállítható a kijuttatandó mennyiség, a szervizmegállók, illetve
az automatikus visszafordulás.
Az első eszközök esetében az volt a cél, hogy
egyszerűek, könnyen áttelepíthetőek legyenek, ha „elviszik” alóluk a földet, akkor odébb
lehessen állni velük. Így került hozzájuk a
Lindsay Omega, amely képes lineár és center
módban is üzemelni, bejárni szabálytalan
alakú táblákat is. Az újabb típus egy éve működik a cégnél. Mobil szivattyúval dolgoznak,
amit gyorscsatlakozón keresztül kötnek össze
a csövekkel. - A beruházás értékét nézve
alaposan meg kell néznünk, hova telepítjük a
gépet - fogalmazta meg Rácz Zoltán, - kiegészítve azzal, hogy jó lenne egybefüggő, nagyobb táblákat kialakítani. Míg korábban 80
hektár alatt nem tartották igazán gazdaságosnak a telepítést, ma már ennek felére is

megéri telepíteni, még akkor is, ha a megtérülést tíz évnél többen lehet mérni. Itt a hektáronkénti 70-100 ezer forintos nyereség már
jónak számít, innen lehet visszaszámolni a
gazdaságos üzemeltetést.
- Eddig lineárokban gondolkodtam, hogy az
utolsó sarkot is megöntözzük, a következőkben viszont az egyszerűbb körforgókat választjuk – magyarázta, hogy a center-pivot
csak megy körbe-körbe, a legegyszerűbb
mechanika, a tábla szélét, a kimaradó részeket pedig fenntartja a zöldítés számára.
Viniczai Sándor
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műtrágya

Termőtalajaink védelme és azok tápanyagszolgáltató-képességének megtartása, javítása komplex gondolkodást igényel. A helyes
agrotechnikai műveletek megválasztása, a
legnagyobb körültekintéssel kiválasztott növényvédelmi eljárások alkalmazása, az okszerű tápanyag-utánpótláshoz szükséges
műtrágyák mennyiségének és műtrágyaféleségének meghatározása, mind része a következetes és fenntartható gazdálkodásnak.
A gazdálkodás igen összetett és komplex
folyamat, a helyesen megválasztott munkaműveleteknek és azok hatásainak egymást
támogató harmóniában, „szinergiában” kell
működnie.
A talajsavanyodás hatása
a talajéletre
De vajon elegendő-e a precíz és gondos odafigyelés, ha jelen van egy magát nem mutató
korlátozó tényező? A talajsavanyodás okozta
problémákat érdemes és fontos ebben a fenntartható egyensúly témakörben vizsgálni és
kezelni.
A talajsavanyodás fokozatosan alakul ki, hos�szú idő alatt, amely szabad szemmel nem
észrevehető folyamat. Ne kezeljük ezt a komoly problémát felszínesen, győződjünk meg
a talajsavanyodás mértékéről. A talajsavanyo-

dás közvetett hatással van a talaj szervesanyag-képződésére és lebomlására, ezáltal a
talajélet aktivitására.
Amit érdemes tudni a talajéletről
A szerves anyagok talajban való mozgásához,
valamint azok lebomlásához, a növényi gyökerek és az állatvilág mind hozzájárulnak. A növények a napfény segítségével cukrokat állítanak
elő, majd ezek jelentős részét a gyökerek növényi szövetein keresztül visszajuttatják a talajba.
A növények így táplálják a talaj aerob baktériumait és gombáit, lehetővé téve azok felszaporodását, egyensúlyi állapotának megteremtését a talaj gyökérzónájában. Ezek a hasznos
szervezetek védelmet nyújtanak a megbetegedésekért felelős anaerob mikroorganizmusokkal szemben, továbbá a szervetlen tápanyagok
felszabadításához szükséges enzimeket és savakat tartalmazzák. A növények számára szükséges tápanyagok csak akkor szabadulnak fel a
mikroorganizmusokból, ha a mikrobák elpusztulnak. Ezért felelősek a protozoonok (állati
egysejtűek), amelyek baktériumokkal és fonalférgekkel, valamit a mikro-ízeltlábúak, amelyek
gombákkal táplálkoznak. Ezen mikroorganizmusok tápláléklánca biztosítja a növények
számára felvehető tápanyagokat, a talaj gyökérzónájában.

Forrás: Táplálék lánc a talaj gyökérzónájában (Dr. Elaine Ingham)
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Amit érdemes tudni a talaj
szervesanyag-TARTALMÁRÓL
A szerves maradványok lebomlása során
szerves szén és a tápanyagok felszabadulnak,
amelyek felvehető formában elérhetővé válnak a növények számára. Ez a folyamat széndioxidot termel, a mikrobiális légzés és kémiai oxidáció útján, amely végül felszabadul a
légkörbe.
A szerves anyagok három csoportra oszthatók, a teljes bomlás időtartama szerint:
- oldott szerves anyagok (1-2 év)
- szemcsés szerves anyagok (15-100 év)
- humusz (500 év >)
Mind az oldott szerves anyag, mind a szemcsés szerves anyag biológiailag aktív, tehát a
mikroorganizmusok folyamatosan lebontanak.
Ezáltal sok szerves kötésű tápanyagot, például nitrogént, foszfort és más alapvető növényi
tápanyagot szabadítanak fel a talajban. Az oldott szerves anyagok elsősorban friss növényi
és állati eredetű maradványok oldható részéből állnak. Azok a szerves anyagok, amelyek
nem bomlanak le teljesen, azok a szemcsés
szerves anyagok bázisába kerülnek. Ezek elsősorban elhalt sejtekből és a bomlott anyagból
készült szövetekből állnak. A szemcsés szerves anyagok ellenálnak a mikrobiális bomlásnak, ezért ezek hosszú távon biztosítják a
tápanyagellátást. A humusz az előző két szerves anyag csoporthoz képest biológiailag nem
aktív. A humusz felel a talaj kémiai és fizikai
tulajdonságaiért. A humusz egy sötét, komplex szervesanyag-keverék, amely az eredeti
szerves szövetből módosított, különböző talajszervezetek által szintetizált és további
mikrobiális bomlással szemben rezisztens.
Emiatt a humusz rendkívül lassan bomlik le,
és talán több száz vagy ezer évig képezi a talaj szervesanyag-bázisát. Kémiai összetétele
és reaktivitása miatt a humusz nagymértékben hozzájárul a talaj azon képességéhez,
hogy megőrizze a tápanyagok cseréjét. A humusz szerves anyagokat szállít a talaj oldatához, amely kelátként szolgál és növeli a tápanyagok rendelkezésre állását a növények
számára. Továbbá azt is kimutatták, hogy a
szerves vegyületek minimalizálják a foszfátkalciummal való kötődést, oldhatatlan ásványi anyagot hoznak létre. Így hosszabb ideig
tartósan megtartja a műtrágyázás által kijuttatott friss foszfort oldható formában. A feloldott szerves anyagok együttesen ragasztják a
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KalciFert pH korrekciós hatása a talajban
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II. KalciFert
rész a talajsavanyodás ellen

talajrészecskéket, elősegítve az aggregációt
(felhalmozódást) és növelik a talaj levegőzöttségét, a víz beszivárgását és a vízmegtartást,
valamint az erózióval szembeni ellenállást. A
magas humusztartamú talajok színe sötétbarna és fekete, növelve a talaj által nedvesen
elnyelt napsugárzást és így a talaj hőmérsékletét.
A talajok elsavanyodása erősen korlátozza, a
talajban lévő mikroorganizmus életterét. Az
alacsony pH érték hatással van a szerves
anyagok lebomlási folyamatára, ezáltal a
szerves szén-nitrogén aránya erősen befolyásolja a mikroorganizmus típusok felszaporodását és azok egyensúlyát. A talaj folyamatos savanyodása, csak és kizárólag egyoldalú
mikroorganizmus típusok felszaporodását segíti (gombák, baktérium törzsek, talajlakó
ízeltlábúak, fonalférgek, stb.), egyéb talajélet
kialakulást támogató hatással bíró aerobmikroorganizmus felszaporodását korlátozza.
Ma már jellemző a következetes gazdákra,
hogy az őszi és tavaszi vetésű növények betakarítása után, a növényi szármaradványt
nem bálázzák fel és hordják el a szántóföldről.
Mind inkább a tarlóhántást alkalmazva, a keletkezett rendkívül nagy mennyiségű szártömeget visszadolgozzák a talajba. Reménykedve abban, hogy az így keletkezett szerves
anyag és a lebomlási folyamatok által képződött anyagok, a vetésváltásban következő
gazdanövények fejlődését támogatják. A kérdés csupán az, hogy ebből mi és mennyi
hasznosul, és mennyi lesz a felvehető tápanyag a növény szempontjából a legkritikusabb időszakban?
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Kezeletlen

150 kg/ha sorkezelés 300 kg/ha teljes felületre
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Helyszín I.
AgrowKnowmia program KalciFert kísérlet

Helyszín II.

Helyszín III.

Teremtsük meg a megfelelő
környezetet a talajainkban,
az aktív talajélet számára!
Első lépésként érdemes a talaj savanyú kémhatásán változtatni. Optimális környezetet
úgy teremthetünk, ha a talaj pH értékének
függvényében gondoskodunk kalciumtartamú hatóanyag pótlásáról. Az ideális feltétel
az, ha törekszünk talajaink kémhatását a
semleges érték közelébe korrigálni. Ennek
megfelelően érdemes a megfelelő meszező
anyagot kiválasztani, amely oldhatóságával
gyorsan fejti ki hatását.
A KalciFert ma Magyarországon választható
mészpótló vagy talajkondicionálók készítmények között, egy speciális terméknek minősül. Egyedi hatóanyag-összetételének és legkiválóbb alapanyag minőségének köszönhetően, az előzőekben említett problémákra
kombinált megoldást biztosít.

– a talaj gyökérzónájában a pH-t legrövidebb
időtartamon belül képes korrigálni, köszönhető a mészliszt alapanyag minőségének
(szemcseméret 3 mikron) és egyedülálló aktív reakciófelületének
– a savanyú talaj kémhatásának javításával
hosszú távon hozzájárul az aktív talajélet kialakulásához
– a KalciFert könnyen felvehető mészpótló
anyag, amelykalciumigényes növények számára gyors felvehetőséget nyújt
– a KalciFert kezeléssel elkerülhető a „pen
tozán” hatás
– a lekötődött tápelem felvehetőségét lehetővé teszi a növények számára
– a gyökérzónába kijuttatott alap- és starterműtrágyák hatását támogatja, hatékonyságát fokozza

történő bedolgozást, mivel csapadék hatására mindkét tápelem lefelé mozog a talajban.
Így elérhető marad a növényi gyökérzet számára a felvehető kalcium és nitrogén. Ebben
a felső, a KalciFert-et tartalmazó talajrétegben egy a kijuttatott dózistól függő gyors pH
korrekció is létrejön, mely a többi tápelem
felvételét is segíti.
A KalciFert kettős hatású termék, alapvető
célja a költséghatékony mésztrágyázás
vagy fenntartó meszezés, valamint a
N-pótlás.

Hogy miért KalciFert?
– a KalciFert speciális hatóanyag összetétele
N 7% + CaCO3 77% lehetővé teszi, hogy egy
munkaműveletben kijuttatva, a pH korrekcióra + tarlóápolásra is megoldást biztosítson

Javasolt alkalmazás-technológiai
gyakorlat a KalciFert használatára
Alaptrágyaként alkalmazva a KalciFert kiszórása a tarlóhántás vagy a magágykészítést
megelőzően történjen, kerülve az 5-10 cm alá

Növénytáplálási technológiai ajánlatot, táp
anyag-utánpótlási szaktanácsadást kérje
az IKR Agrár Kft. területi képviselőitől.

Növénykultúra ajánlott dózis (kg/ha)
MészFenntartó
trágyázás
meszezés
Kalászosok 100 - 300
500 – 2000
Repce
200 - 600
500 – 2000

Simon Csaba
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kombájn
bájn működési paramétereit: az ikerrotorok
fordulatszámán, a rotorszárnyak állásán, a
tisztítóventilátor sebességén, az előrosta nyitási szögén, valamint a felső- és/vagy alsó
rosta hézagán, annak érdekében, hogy a kívánt stratégiának megfelelő eredményt kapjon
a gépkezelő.
A szintén szabadalmaztatott távállítású
rotorszárnyak pozíciójának változtatásával azt
állíthatjuk be, hogy a terményszőnyeg mennyi
időt töltsön a rotorkosárban, azaz hány fordulatot tegyen a cséplési- és leválasztási szekciókban. Ennek a legnagyobb előnye, hogy az
ikerrotorok hatékonyságát anélkül tudjuk növelni vagy csökkenteni, hogy az általános
cséplési paraméterekhez nyúlva (kisebb kosárhézag, magasabb rotorfordulat) végül nagyobb szem és szalmatörést szenvedne az
értékes terményünk.
Az első, 2017-ben Németországban és Franciaországban különböző gazdaságoknál végzett tesztekről pozitív visszajelzések érkeztek
a gyár mérnökei felé: a résztvevő gazdák
megállapítása szerint a rendszer nagyon intuitív, használata egyszerű és nagy magabiztosságot ad a még teljesen új vagy kevésbé tapasztalt gépkezelőknek is. Továbbá megje-

Új szinten
az automatizálás fogalma

• Az új, forradalmi IntelliSense™ automatizálási rendszer maximalizálja az áteresztőképességet, minimalizálja a veszteséget és a sérült szemek arányát
• Az IntelliCruise™ II továbbfejlesztett automata menetsebesség-szabályzó rendszer gyorsabb visszacsatolást és stabilabb üzemet eredményez
• Új taggal bővült a CR Revelation család: bemutatkozik a CR7.80,
valamint az első Stage V erőforrások
• Az új kétsebességes váltómű gyorsabb reakcióra képes, és
nagyobb vonóerőt közvetít a talaj felé
gyezték, hogy a rendszer használata valósan
érezhető többletteljesítményt és minőséget
eredményez a betakarításban.
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emelték a mércét: a világrekorder legnagyobb
kapacitású, legtermelékenyebb kombájn a földön egy új, eddig ismeretlen szintre fejlesztette a hatékonyságát ezzel jelentősen lecsökkentve a betakarítási költségeket a minimális
veszteségekkel és a piacon elérhető legjobb
tisztamag-minőséggel. Az automatizálás jelentős előrelépésének köszönhetően az új rendszer döntési jogot gyakorolhat a gépkezelő felett az optimális teljesítmény, magminőség és
gépkezelői kényelem érdekében”.

IntelliSense automatizálási
rendszer maximalizálja
az áteresztő-képességet,
minimalizálja a veszteséget
és a sérült szemek arányát
A legújabb CR Revelation kombájnokon elérhető a New Holland saját fejlesztésű
IntelliSense opciója, egy proaktív és automata kombájn-beállító rendszer amely új szintre
emeli az automatizálást a betakarításban:
maximalizálja az áteresztőképességet miköz-

ben minimális szinten tartja a szórást és a
tört szemek arányát. A 2017-es Agritechnica
kiállítás Innovációs kategóriájának díjnyertes
fejlesztése áttörő megoldásokkal, hatalmas
előnyöket nyújt a termelékenységben: nagyobb napi teljesítményt és jobb minőségű
magmintát, kisebb veszteség mellett. Ezeken
felül kedvező hatásai sokkal könnyebbé teszik
a gépkezelő munkáját, mivel sokkal kevesebb
döntést kell meghoznia, kevesebb koncentrációt kíván a gép irányítása így a gép kezelője

sokkal kevésbé fárad el egy hosszú aratási
napon.
Az IntelliSens rendszer használata esetén négy
különböző stratégia közül kell választanunk a
monitoron: minimális veszteség, legjobb minőségű tisztamag, maximális kapacitás vagy állandó kapacitás. A szabadalmaztatott rostaszekrény-szenzorok folyamatosan, nagyon
precíz méréseket végeznek a rosták leterheltségéről. Ezen értékek alapján a rendszer
proaktívan és valós időben korrigálja a kom-
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A New Holland fejlesztőmérnökei a díjnyertes
IntelliSense rendszer megalkotásával egy új
szintre emelik az automatizálás fogalmát, valamint a különböző úttörő fejlesztések bevezetésével tovább szilárdították a legnagyobb
áteresztőképességre képes kombájn, a CR
Revelation vitathatatlan vezető pozícióját a
világ kombájnpiacán.
Lars Skjoldager Sørensen, a New Holland Betakarítógép Management vezetője nyilatkozta:
„A CR Revelation kombájnok még magasabbra

Új taggal bővült a CR Revelation
család: bemutatkozik a CR7.80,
valamint az első Stage V erőforrás
A New Holland új belépőszintű modellel bővítette a rotoros kínálatát, az új CR7.80 gépben
a Cursor 9-es közös nyomócsöves erőforrása
dolgozik 374 LE névleges és 415 LE maximális teljesítménnyel. A gépcsalád új tagja egy
oldali utócséplővel és 750 literes üzemanyagtankkal szerelt, a 9500 liter űrtartalmú magtartályát 126 liter/másodperc sebességgel
kiürítve igazán hatékony teljesítményt kínál.
Az új CR7.80 és nagyobb testvére, a CR7.90
gépek az elsők melyek a Stage V emissziós
szabályoknak megfelelő erőforrással érkeznek. Ezek a motorok további 40 százalékkal
csökkentett részecsketartalmú kipufogógázt

XXXX

Precíziós gazdálkodás

Csúcstechnológia és egyszerű kezelés
Talán Önnek sem ismeretlen a New Holland
által hosszú évek óta forgalmazott EZ-Guide
250, FM750, FM1000 vagy az XCN2050 GPS
sorvezető. Ezeket a monitorokat a legnagyobb
múlttal rendelkező, márkafüggetlen GPS termékeket kínáló céggel közösen fejleszti a CNH
csoport, több mint egy évtizede. Az évek során egyre komolyabb kihívásokkal kellett
szembe nézni a fejlesztőmérnököknek. Eleinte
csak pontos sorvezetés volt a cél, később az
automatakormányzás, majd a különböző munkagépek automatizálása - beleértve az ISOBUS
rendszereket - került előtérbe. Az új technológiák és az egyre bonyolultabb elektronikával
felvértezett erő- és munkagépek megkívánták
egy új monitorcsalád kifejlesztését. Így született meg a multifunkciós XCN1050 sorvezető
és annak NAV900 fantázianévvel ellátott antenna és kontroller egysége. A 25,6 cm-es
képátlóval rendelkező monitor pont ideális
méretű ahhoz, hogy ne kelljen nagyító hozzá,
de ugyanakkor a kabinból való kilátásban se
okozzon gondot. A megbízható android alapú
Precision IQ szoftvert egy négymagos pro-

cesszor hajtja, így nincs olyan művelet, amit
ne tudna villámgyorsan elvégezni. Ez a kezelőfelület olyan egyszerű és jól átgondolt menürendszert tartalmaz, melyet a használati utasítás
nélkül is percek alatt meg
lehet ismerni. A hagyományos kormányzási és vezérlési funkciók mellett
egy teljes értékű ISOBUS
terminálként is használható eszközről van szó,
amely feloldó kódok segítségével szakasz- és
dózisvezérlésre, automata fordulásra és 2,5
cm-es pontosságra is fejleszthető. Gyakorlatilag nincs olyan erő- vagy munkagép, amelynek irányítása ne lenne gyerekjáték a számára. Traktorok és kombájnok esetében alkalmas a gyárilag beépített rendszerek kormányzására is.
És most ismerjük meg az új NAV900 antennát. Kettő az egyben – mondhatnánk rá, hiszen nem csak egy piacvezető antennáról
van szó, hanem egy beépített navigációs
modulról is, amely képes elektromotoros

vagy hidraulikus rendszerek vezérlésére is. Az
antenna vevőegysége az amerikai és az orosz
műholdrendszerek vétele mellett képes az
európai és a kínai műholdak jeleit is
fogni. E képessége miatt kevésbé befolyásolják a természetes tereptárgyak a megfelelő
vételhez szükséges mű
holdszámot. Egyszerűsített, moduláris felépítése miatt kevesebb a helyigénye és kevesebb időre van szükség az átszereléséhez
másik erőgépekre.
Az XCN1050 több ezer üzemórás terepi tesztelés után került a piacra, és a fejlesztés nem
állt meg. Szinte havonta érkezik szoftverfrissítés hozzá, mely új funkciókat és távlatokat
nyit a sokszínű felhasználás érdekében. Nem
árulunk zsákbamacskát. Kipróbáltuk, megszerettük és bátran ajánljuk Önnek is, ha nem
bosszankodni akar, hanem csak hátradőlve
élvezni a szántóföldi munkákat.
Dr. Virág István

Az AGROTEC GPS csapata
u

bocsátanak ki az előző Stage IV-hez képest.
Az új emissziós szintet az új Cursor 9 motor
és az új Hi-eSCR2 technológia együttes alkalmazásával érték el az FPT Industrial fejlesztőmérnökei. Ez a szabadalmaztatott innovációs
utókezelő-rendszer teljesen karbantartásmentes megoldás, mely minimalizálja az üzemeltetési költségeket.
Az új Stage V elérésével együtt a CR7.90 11
lóerő többletteljesítményt kapott, így a maximális teljesítménye 460 LE-re emelkedett.
Az új kétsebességes váltómű
gyorsabb reakcióra képes és nagyobb
vonóerőt közvetít a talaj felé
A legújabb CR Revelation modellek meghajtása teljesen megújult: kétsebességes váltómű, integrált olajfürdős fékek, nagyobb hidrosztatika szivattyú és elektrohidraulikus működtetésű differenciálzár. A kétsebességű
váltómű szántóföldi (0-17 km/h között) és
országúti (0-max.) fokozatban használható.
A maximális sebességet a gyárban, a célor
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Modell

Emisszió

CR 7.80
CR 7.90
CR 8.80
CR 8.90
CR 9.80
CR 9.90
CR 10.90

Stage V
Stage V
Tier 4B
Tier 4B
Tier 4B
Tier 4B
Tier 4B

Rotorok
átmérője
43,2 cm
43,2 cm
43,2 cm
56 cm
56 cm
56 cm
56 cm

Névleges teljesítmény Max. teljesítmény
Magtartály
kW / LE
kW / LE
liter
275/374
305/415
9,500
308/419
338/460
9,500 (11,500 op.)
345/469
380/517
12,500
345/469
380/517
12,500
390/530
420/571
12,500
390/530
420/571
14,500
470/639
515/700
14,500

szág helyi szabályainak megfelelően állítják be.
A maximális vonulási sebességet csökkentett fordulatszámon éri el a gép, mely alacsony üzemanyag-felhasználást eredményez.
Az új váltómű nagyobb vonóerőt közvetít a
talajra, jobb lett a mászóképessége és gyorsabb reakciókra képes az erősebb hidraulikaszivattyúnak köszönhetően. Nem kell megállítani a kombájnt fokozatváltás közben, ezzel
is tovább növelve az aratásra fordítható időt.
Az olajfürdős fékek és szervo szelep alkalmazása nagyobb fékerőt biztosít, az új parkfék
tovább csökkenti a biztonsági kockázatot. A

gép teljes élettartama során kihasználhatjuk a
maximális, állandó fékerőt anélkül, hogy fékbetéteket vagy munkahengereket kellene cserélni vagy felújítani – így csökkentve a szervizelési költségeinket. A külvilágtól teljesen elzárt,
integrált rendszer por, kosz és egyéb szennyeződésektől mentesen üzemelhet.
A differenciálzár alapfelszereltség a New
Holland kombájnokon, most a CR legújabb
modelljein ennek vezérlése elektro-hidrauli
kusan történik a padlólemezen található kapcsoló segítségével.
Lőrincz István

Öt éve, hogy megalakult az egyik piacvezető
mezőgazdasági erő- és betakarítógép márkát
forgalmazó AGROTEC Magyarország Kft. Mint
közismert, a cég fő profilja a New Holland gépek értékesítése. Mivel a mezőgazdasági GPS
technológia a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre inkább a korszerű gépek
„alapfelszereltségévé” válik, napjainkban nélkülözhetetlen egy olyan csapat, amelyik kizárólag a precíziós gazdálkodással foglalkozik.
Országos hálózatunk 14 területi központból áll,

amelyekben olyan magasan képzett technikusok dolgoznak, akik 48 órán belül végre tudják
hajtani a fejlesztési és javítási feladatokat. A
központi irányítást végző speciálisan képzett
hét fős csapat négy mérnök, egy kiemelt technikus és két asszisztensből áll.

A csapat közvetlen módon kiegészül a gépértékesítő kollégákkal, akik a mezőgazdasági
gépeken kívül a GPS termékeket is kínálják
partnereik számára. Az ő képzésük során is
igyekszünk az erőgép – vezérlés – munkagép
rendszer különböző kombinációinak bemutatására, hiszen a piac felől is egyre inkább ez
az igény jelentkezik. Az irodai adminisztrációs
tevékenységet és értékesítést végzőkkel
együtt közel 40 főt foglalkoztat közvetett vagy
közvetlen módon ez az ágazat.
A cég vezetése nagy hangsúlyt fektet szakemberei folyamatos és minőségi képzésére.
Éves szinten több alkalommal szervez oktatást külföldi és hazai helyszíneken, így kollégáink nyomon tudják követni a hihetetlen
sebességű fejlődést. A tanulási lehetőséget
olyan tapasztalt szakemberek biztosítják, akik
szakmájuk élvonalába tartoznak, ebben nagy
segítséget nyújt a CNHi külföldi oktatásaink
során. Így adott a lehetőség a folyamatos
fejlődésre egy stabil hátterű cégnél. A szerelők és mérnökök között nem ritka, aki több,
mint 10 éve képezi magát e területen. Ilyen
mértékű felhalmozott tudással bátran lehet
specialistának nevezni őket!
A munkaidő nagy részét a robotkormányzások
beszerelése teszi ki, emellett munkagép-vezérléssel, hozamtérképezéssel, szaktanácsadás-

sal és a saját RTK-hálózatunk üzemeltetésével
is foglalkozunk. Az RTK BLUE hálózat kiépítésével egy biztonságos és stabil korrekciós
szolgáltatást nyújtunk partnereinknek, nagy
megelégedésükre.
Kombájnjaink és traktoraink robotkormányzási
megoldásai lehetnek gyári hidraulikus,
márkafüggetlen hidraulikus vagy elektromotoros rendszerek. Minden egyes típushoz speciális
szerszámokkal, szoftverekkel felszerelt kolléga
tartozik. A csapat vezetője dr. Virág István, aki
egyetemi évei alatt is már a modern technikát
tanulmányozta. Kiváló kapcsolatot ápol a CNHi
európai menedzsereivel, ennek köszönhetően
erős háttértámogatást alapozott meg. Nagy
szerepe volt a GPS csapat kiépítésében, melyre
bátran számíthatnak üzletfeleink. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azon gazdálkodók nagy
száma, akikkel évek óta együtt érjük el a sikereket. Fontosnak tarjuk a precíziós technika népszerűsítését, mert a hosszú távú környezettudatos gazdálkodás mindenkinek közös célja.
Növekedésünk fő motorja a folyamatos fejlődés és a technikai lehetőségek maximális
kihasználása. Célunk megkönnyíteni és segíteni meglévő és új partnereink mindennapos
munkáját.
Farkas Csaba
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1997: TNF és 2000: TNN – TNV

2004: TNFA, TNNA-TNVA, Tier2

2008: T4000F, T4000N-V, Tier3

2017: Tier4A

Új modell, közös platform: új sebességváltó, új kabin, új hidraulika, SuperSteer első híd: "A szegmens királya”

Új Tier 3 erőforrások (F5C+NEF); új design, új alacsony kabintető és alacsony profilú fülke

Új Tier 2 motorok; 4 hengeres NEF erőforrások, új kabintető, hidraulikus stabilizátorok, automata összkerékhajtás

Akár 107 LE motorteljesítmény. Négyhengeres, hatékony 3,4 literes motor, amely megfelel a Tier 4A környezetvédelmi előírásoknak.

New Holland

ültetvényes traktorok
A New Holland nagy hagyományokkal és tapasztalattal rendelkezik a gyümölcs- és szőlőültetvényeken széles körben alkalmazható szűkített nyomtávú traktorok gyártásában. Ha a közvetlen előd
traktorokat is figyelembe vesszük, akkor több mint 20 éves múltra tekint vissza ezek tervezésében
és kivitelezésében.

2018

Az elmúlt években Magyarországon a legnagyobb darabszámban a T4F típusjelzésű változatok kerültek értékesítésre 75 és 95 lóerő közötti teljesítmény-kategóriában, de a széria másik két változata, a T4N és T4V modellek is közkedveltek a magyarországi szőlősgazdák körében.

A nagy raktárháború

TErmény-kereskedelem
A repce novemberi határidő árjegyzései a MATIF-on

avagy ki nevet a végén?
lehetőségekről beszélnénk, nézzük át növényenként, hogy hogyan is alakult ki ez a
helyzet és milyen megoldási lehetőségek között választhat a termelő.

Egy gabonakereskedő ül a tőzsde
előtt a padon, kezében a legújabb
MATIF elemzés és motyog:
- Nem értem, nem értem.
Látja ezt egy másik kereskedő és azt
mondja:
- Na gyere, elmagyarázom!
Mire a válasz:
- Elmagyarázni én is tudom…, de nem
értem.
Így vagyunk ezzel mindannyian, amikor visszagondolunk az alig két hónappal ezelőtti elemzésekre és várakozásokra, amik nem mutattak
semmi különöset. Jó termést, alacsony árakat
jeleztek előre a szakértők. A felhasználók sem
voltak idegesek, nem építettek előre pozíciókat, nem készítettek logisztikai terveket, hiszen
az elmúlt szezonban a magyar áruknak csak a
szűk régióban volt meg a helye. Ezért maradtak
meg búza, kukorica és napraforgó átmenő
készletek a 2017-es szezonból.
Napjainkban pedig – az aratás után – izgalmas piaci helyzet alakult ki, magas árakkal,
kamion-, raktár- és uszályhiánnyal fűszerezve. A termelők pedig az új helyzetben raktározási, értékesítési stratégiájuk újragondolására kényszerülnek. Mielőtt az új értékesítési

Búza
A betakarítás befejeztével az északi féltekén,
a fő búzát termesztő régiókban világossá vált
a globális aszály hatása a búza termelésére.
Észak-Európában, Ukrajnában, Oroszországban volt a hőség a legintenzívebb. Németországban akár 20 százalékkal is csökkenhet a
búzatermés. Az amerikai kontinens többlet
termése azonban nem tudja egyensúlyba
hozni a keleti veszteségeket, így ideges és
bullish piacokat eredményezhet.
Néhány számban bemutatjuk a főbb exportáló országok éves változásait:
USA • a meleg búzára gyakorolt hatása jelentősen kisebb volt, mint Európában. Az
amerikai gazdák a 2017-es évek közepétől 3
százalékkal bővítették a búzatermő területeket, és az összes termés várhatóan 8 százalékkal, 51,2 millió tonnára emelkedik.
Argentína • az előző szezon nyarán súlyos
aszálykár érte a kukoricát és a szójababot.
Ezért a mezőgazdasági termelők erre a szezonra növelték a búza vetésterületét és közel
14 százalékkal több búzát várnak, azaz 20
millió tonnás rekordot mutat az előrejelzés.

Kanada • A kanadai gazdálkodók tökéletesen időzítve, növelték a vetésterületet közel
13 százalékkal az év során. A legfrissebb
becslések szerint 32,5 millió tonnás termés
várható, ami 8 százalékkal haladta meg az
egy évvel korábbit.
Európa • az EU-közösségen belül, Németországot sújtotta a szárazság legsúlyosabban,
az őszi búza termelése 20 százalékkal, 19,3
millió tonnára csökkent, így Németország ismét nettó búzaimportőr lehet!
Franciaországban a júniusi viharok és a júliusi hőség az év során több mint 5 százalékkal
csökkentette a francia termést, ami a jelenlegi becslések szerint 33-35 millió tonna.
Kelet-Európában a szárazság kártétele tovább folytatódott, kisebbek lesznek a búzatermések: Lengyelország 11 millió tonna
(5%-kal kevesebb), a Cseh Köztársaság 6,3
millió tonna (8%-kal kevesebb) és Romániában 8,1 millió tonna (6%-kal kevesebb) a termés a korábbi előrejelzésekhez képest. Az
Egyesült Királyságban a hőség 13,5 millió
tonnára csökkentette a búzatermést. Összességében az egész Európai Unió lágybúzatermése 6 százalékkal alacsonyabbra, 135
millió tonnás mennyiségre várható.
Oroszország, Ukrajna és Kazahsztán • Az
orosz teljesítmény az alacsonyabb hozamok
miatt a tavalyi rekord 85 millió tonnáról, 65

A búza szeptemberi határidő árjegyzései a MATIF-on

Forrás: barchart.com
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millió tonnára esik vissza. Hasonló időjárási
viszonyok és hozamgondok miatt Ukrajna
teljesítménye az év során 1,5 millió tonnával
25,5 millió tonnára csökken.
Az augusztus eleji exportkötések árszintje is
tovább növekedett, most már 230 USD/tonna fölötti árakat jegyeztek. Egyelőre nem látható, meddig tarthat az árak növekedése. Az
egyetlen olyan tényező, ami miatt az áremelkedés megállhat, valószínűleg megint csak az
időjárás változása lehet, amennyiben a mostani aszályos helyzet normalizálódik, úgy lehetséges, hogy az árak emelkedése megáll és
ezen a magasabb szinten alakul ki egy egyensúlyi állapot. Ez azonban a ”jövő zenéje”,
majd ha a déli félteke kedvező eredményei
realizálódnak, akkor fordulat következhet be
az árak emelkedésében.
REPCE
Aratást megelőzően - május közepén - nagyon
kedvezőek voltak a terméskilátások. Ezek
ugyan romlottak június közepére, a több helyen fellépő száraz időjárás, valamint a vártnál
alacsonyabb ausztrál vetésterület hatására. A
világ várható össztermését az elemzők így is
magasabbra várták a megelőző két szezonénál
(66,95 M t szemben 66,54, illetve 63,44 M
tonnával), a jó EU, valamint rekord kanadai és
orosz-ukrán termésnek köszönhetően. Az EU
várható termését ekkor 21,02 M tonnára becsülték, a korábbi években megszokottnál jóval magasabb (2,33 M t) átmenő készlettel.
Az imént említetteket tükrözte az európai repcekereskedelmet meghatározó MATIF is, az
augusztusi határidő árjegyzése 1 éves mélypont közelébe süllyedt június közepére. Azonban a fontos termőterületeken továbbra is
uralkodó száraz időjárás felülírta a korábbi várakozásokat, csalódást keltő terméseredmé-

nyekről érkeztek hírek Nyugat Európából már a
betakarítás kezdetekor. A csökkenő termés,
párosulva a dollárral szembeni gyenge euróval
az árak emelkedéséhez vezetett, amely természetesen a magyar piacon is éreztette hatását.
A legfrissebb becslés alapján az EU várható
össztermése 19,6 M tonna. A hivatalos magyar adatok alapján a magyarországi termés
335 009 hektárról betakarítva 987 828 tonna.
Hazánkban a repce egyértelműen export termény, szállításának jelentős része a Dunán
zajlik. Ez pillanatnyilag meglehetősen nehézkes, a Duna alacsony vízszintje miatt.

nyilvánvalóan a hazai árképzés sem tudja kivonni magát a nemzetközi hatások alól. Ezen
külpiaci hatásoknak megfelelően a magyar
piacon is csökkenő ártrendet figyelhettünk
meg a napraforgó esetében.

NAPRAFORGÓ
A betakarítást megelőzően a várakozások
hasonlóan optimisták, mint voltak a repce
esetében. A világ várható becsült össztermése magasabb a megelőző két szezonénál
(50,66 M t szemben 49,32, illetve 50,06 M
tonnával). Ezen belül az EU termésre vonatkozó prognózis (9,03 M t) alacsonyabb ugyan a
tavalyi termésnél, azonban meghaladja a korábbi két szezon termését.
Napraforgó piacon meghatározó két ország
Ukrajna és Oroszország, ahol a korábbi száraz
periódust követő július végi, augusztus eleji
esők hatására továbbra is kedvező maradt
a kép. Az előre jelzett termés, ha nem is éri
el a 2016/17 évi rekordot, de megközelítheti azt.
Magyarországon a hivatalos adatok szerinti
vetésterület 604 381 hektár, ahonnan a legfrissebb termésbecslés alapján, 3 t/ha-t némileg meghaladó országos termésátlaggal,
mintegy 1,83 M tonna termést várnak.
A repcével ellentétben a napraforgó, a termés jelentős részét lefedő hazai feldolgozókapacitással rendelkezik. Ennek megfelelően
az export kisebb szerepet játszik, azonban

Mi a teendő?
A termelők természetesen minél nagyobb
arányban akarnak részesedni a magasabb
áras értékesítésekből, amihez az kell, hogy az
értékesítés a raktárakból történjen. A termelők teljesítik az előzetesen lekötött árpa-,
repce-, búzatételeket, raktárakat akarnak üríteni, hogy felkészüljenek a napraforgó és kukorica befogadására.
A kereskedők a már korábban megvett tételeket csak nagy nehézségekkel tudják mozgatni,
mivel érezhetően kevesebb kamion van (útépítések), nem jönnek az uszályok (alacsony vízállás), nincs hely a kikötői raktárakban.
Ezek a tényezők azt mutatják, hogy a tételek
nehezen mozdulnak ki a termelői raktárakból.
Mit lesz érdemes eladni: búzát, kukoricát,
repcét vagy napraforgót? Hát igen ez az egymillió forintos kérdés, amire mindenkinek
magának kell megadni a választ!
Egy biztos, hogy az IKR Agrár Kft. terménykereskedői a napi legmagasabb árat, működő
logisztikát és biztos fizetést tudnak Önöknek
ajánlani az év hátralevő részében!

Kukorica
A kukoricatermelők az év nyertesei lehetnek,
mert a szokásos 1 millió hektáron, 8,1 tonna/
hektár hozammal, közel rekordtermés várható
az idén, és ehhez magas ár is párosul. A kukorica árát érdemes rögzíteni, hogy a várható
árbevétel meglegyen.

Otrok György
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LM rakodó széria

a különleges
Az elmúlt 20 évben bebizonyosodott, hogy a
New Holland teleszkópos rakodóiban ötvöződnek mindazon kulcsjellemzők, amit a mezőgazdasági felhasználás során a legkülönfélébb anyagok mozgatásra felhasznált géptől
is joggal elvárnak, vagyis a teljesítmény, a
komfortos és kezelőbarát felhasználhatóság,
a gazdaságos üzemeltethetőség, illetve a
megbízhatóság.
FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEK
– KIMAGASLÓ MINŐSÉG
Az utóbbi néhány évben a fejlesztések egyik
fő irányát a gémszerkezet és az alváz meg-

Modell
Max. emelési
magasság (m)
Max. teherbírás (kg)

erősítése jelentette. A gépkezelői kényelem
és a könnyed kezelhetőség érdekében a gépek egy megújult kabint is kaptak. Emellett a
legszigorúbb követelményeknek is megfelelő
modern erőforrást építettek be és az erőátviteli rendszer hatékonysági fokán is sokat növeltek a fejlesztőmérnökök.
Az összes új Standard és Elite rakodók teljesen újratervezett, U formájú dupla profilú,
gépi hegesztett gémmel készül, 10 és 12
mm-es anyagvastagsággal. Mindez soha
nem látott szilárdságot és tartósságot kölcsönöz a teleszkópos rakodó egyik legfontosabb részegységének. A H alakú alváz mas�-

LM5.25 LM6.32

LM6.35
LM7.35
Elite

LM7.42
LM9.35
Elite

5,78

6,1

6,1

7

7

9,1

2500

3200

3500

3500

4200

3500

szív és rendkívül ellenálló a torziós erőhatások ellen, a legnagyobb igénybevételt jelentő munkálatok elvégzésére tervezték, hiszen 25 mm vastag nagy szilárdságú acélból
robothegesztéssel készül. Az alváz tömege
lehetővé teszi a gém megfelelő stabilitását
és ellensúlyként szolgál a nagy terhek mozgatásakor. A New Holland mérnökei 40/60
arányban tervezték meg az alváz súlyelosztását, így nincs szükség plusz ellensúlyozásra. A gép kialakítása terhelés alatt kimagasló stabilitást és úttartást biztosít. A pótsúlyok tömegének az alvázba építésével
még nagyobb általános szerkezeti merevséget sikerült elérni.
A New Holland tisztában van vele, hogy ha
egy teleszkópos rakodó meghibásodik, az
ebből adódó állásidő adott esetben előidézheti azt is, hogy az állatállomány ellátása
akadozik, a gabona vagy a bálák betárolása
pedig nem ideális időpontban történik. Éppen
ezért kimagaslóan magas összeget fordít a
kutatásra és a fejlesztésre; mindent megtesz
annak érdekében is, hogy a napi karbantartási műveletek minél egyszerűbben elvégezhetőek legyenek.
KOMPAKT MÉRETEK ÉS SOKOLDALÚSÁG
A 75 lóerős LM5.25 kompakt modell mindössze 1,8 méter széles és 1,98 méter magas,
miközben fordulási sugara kisebb, mint 3,4
méter. A rakodócsaládban kapható többi
géphez viszonyított kompakt méretek lehetővé teszik a legszűkebb helyeken való felhasználást. Kis magasságából adódóan a munkavégzés nem jelent gondot az állattartó telepekre jellemző alacsony belmagasságú épületekben sem. A LM5.25 méretei azonban
nem eredményeznek korlátozott kapacitást,
hiszen maximum 2500 kg tömegű teher mozgatására képes, maximális emelőmagassága
pedig 5,78 méter.
KIVÁLÓAN VIZSGÁZÓ STANDARD
RAKODÓMODELLEK
A New Holland mindent kielégítő modellpalettát kínál az LM szériával. Az LM6.32,
LM7.35, illetve LM9.35 standard modellek
NEF fejlesztésű 4,5 literes Tier4-es erőforrá
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sokkal szerelve, maximális 133 lóerős teljesítményűek, valamint 4 előremeneti és 3 hát
rameneti fokozatot biztosító Powershift váltóval rendelkeznek. Az irányváltás a kormányoszlopra szerelt kar segítségével történik. A
magas szintű alapfelszereltség része a percenkénti 120 liter teljesítményű hidraulikaszivattyú, a három módban működtethető kormányzás rásegítő rendszer, valamint az első
tengely korlátozott csúszású differenciálművel (limited slip), ugyanez a rendszer a hátsó
tengelyre opcióként kérhető. A maximális
közúti utazósebesség 40 km/h. A különböző
felhasználásra tervezett gépek alkalmasak
bármilyen általános anyagkezelésre, bálakazlak építésére, raklapos árukkal történő munkavégzésre egyaránt. A gépek felhasználási
köre tovább bővíthető amennyiben pótkocsivonófejjel és hidraulikus vagy pneumatikus
pótkocsifékkel szereljük fel őket.
CSÚCSTECHNOLÓGIÁS ELITE KIVITEL
Két modell áll rendelkezésre a sorozat Elite
elnevezéssel ellátott gépeiből. Az LM6.35
Elite és az LM7.42 Elite maximális 146 lóerő
teljesítmény leadására képes, valamint 6
előremeneti és 3 hátrameneti fokozatot biztosító Powershift váltóval szerelt. Az előre és
hátramenet közötti váltás a fő irányítókaron
kapcsolható, automata váltófunkciókkal a 4.,
5. és 6. sebességfokozatban. Az axiáldu
gattyús, 140 liter/perces olajáramlási teljesítményű hidraulikarendszer a kartámaszra épített karral működtethető. Az rendkívül precíz,
erőalapú (proporcionális) vezérlés a gyors
reagálással párosítva teszi az Elite modelleket
a tökéletes választássá a legmagasabb igényeket támasztó felhasználóknak.
SOKOLDALÚ MINDENES GÉPEK
A kedvező motorteljesítmény és tömegeloszlás könnyeddé teszi a legnagyobb motorerőt
igénylő munkálatok teljesítését, beleértve a
nehéz trágya vagy a silótakarmány kezelését.
A korlátozott csúszású differenciálmű mind
az első, mind a hátsó tengelyre alapfelszereltségként jár. Az automata sebességváltóval
ezek a modellek tökéletes megoldást jelentenek a közúti szállításkor is. A vontatókapacitás pótkocsi légfékkel szerelten 20 tonna,
több mint 40 km/h végsebességgel. Az imént
említett prémium technológiai jellemzők teszik az Elite modelleket a legkézenfekvőbb
választássá a legnagyobb követelményekkel
rendelkező gépkezelők számára is.
TIER4B ÚJDONSÁGOK
Az idei év elejétől kapható, megújult Tier4B
modellek esetében újdonságnak számít,
hogy a Standard modellekre is kérhető opcióban az erősebb terhelésérzékelős hidraulikaszivattyú (140 liter/perc), illetve az opciós
listában szerepelnek immár a LED munkalám-

pák is. A közúti lámpák új kialakításának köszönhetően a gépek külseje is letisztultabb
lett.
Kitűnik, hogy a New Holland LM rakodói sokoldalúan használhatóak a mezőgazdaság
minden területén. Így tehát az új szériás LM

rakodó amellett, hogy megőrizte az elődök
összes pozitív tulajdonságát mindenben tovább tudott fejlődni, hogy még inkább megállja helyét a nehéz mezőgazdasági munkák
során.
M. I.
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Riport

„Űrdongó” az aratásban
Fiatal hölgy érkezik a találkozásunkra, s szinte köszönés helyett is a gazdálkodást hozza
elő. Repce-termesztéstechnológia, a táblaméretek, a betakarítás katartikus élménye
kerül szóba, ám amikor a New Holland kombájnjukról beszél, mindez háttérbe szorul.
Lelkesedése határtalan.
A Rigli Kft. a dombiratosi szövetkezet alapjain
jött létre, két éve már, hogy a Szebegyinszki
család vállalkozásaként működnek. Jól felszerelt gépparkkal, raktárbázissal rendelkeznek, a szárító egy pályázatnak köszönhetően
már épül.
Mintegy 850 hektáron gazdálkodnak, bár korábban erősen tagoltak voltak a földjeik,
napjainkra sikerült 60-80 hektáros táblákat is
kialakítaniuk. - A legnagyobb, 170 hektáros
táblánkat a közeljövőben öntözhetővé szeretnénk tenni - hangsúlyozta Szebegyinszki Ge-
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orgina. Ez nagy biztonságot jelentene a termelésben, de a vetőmagelőállítástól sem
idegenkednek. Igyekeznek a kisebb, szomszédos területeket is beintegrálni, hogy még
egységesebben tudjanak gazdálkodni.
Kiváló adottságú - 37-40 aranykoronás - földeken gazdálkodnak, amin a megfelelő technológiával kiegészítve, magas terméseket lehet elérni. A klasszikus négy növénykultúrával foglalkoznak, a kukorica, a búza, a napraforgó és a repce kiválóan beilleszthető a vetésforgóba. Repce esetében stabilan 4,5
tonnás üzemi átlagot érnek el, de inkább közelítenek az 5 tonnához. Általában 36 centis
sortávra vetik, de idén kipróbálták a kukorica
sortávot, és hasonló eredményt értek el, viszont a szélesebb sortáv költségkímélőbbnek
tűnik. Kevesebb vetőmaggal dolgoztak, s ha a
szükség úgy hozta volna a gyomok elleni

kultivátorozás is könnyebben megoldható lehetne.
- Korábban nem egy kiválasztott gépkereskedő eszközei mellett köteleztük el magunkat erősített rá a fiatal szakember. Eleinte a maguk 850 hektárján két idősebb kombájnnal
próbáltak a betakarítással végezni. - Az utóbbi időkben egyre több műszaki probléma
adódott, ráadásul nem „repcespecifikus” gépekről van szó - mutatott rá a tulajdonos,
hogy a 220 hektárnyi repce estében fontos,
hogy megfelelő időben be tudják a tárolóba
vinni a termést. Mivel nem használnak becőragasztót és nem is deszikkálnak, nagyon
szűkre szabott a betakarításra alkalmas idő,
hogy ebből ne származzon veszteség. A legidősebb kombájn annyira alkalmatlan volt
repce aratására, hogy már a vágóasztalnál
nagy volt a szórás. - Egész évben dolgozunk,

s a megtermelt „kincs” kihullik a kombájnból,
fáj a szívem - magyarázta Szebegyinszki Georgina, aki évek alatt belenőtt a szakmába.
Amikor önálló döntéshozóvá vált, minden
céges szaktanácsadót meghallgatott, ma is
úgy tartja, mindenkitől lehet tanulni. Nőként
nem is a saját gazdaságukban dolgozóknál
volt nehéz kivívni a tekintélyt, sokkal nagyobb munkát igényelt a környékbeli vállalkozók elismerését elnyerni.
Az AGROTEC-kel a kapcsolat a New Holland
CR kombájn kapcsán indult, s ma is zökkenőmentes az alkatrészellátás és a szerviz. A
repcebetakarításban jelentkező problémák
vetették fel egy új kombájn vásárlásának
szükségességét. - Igyekeztem alaposan körüljárni a lehetőségeket, hiszen ez nagy döntés egy gazdaság életében - hívta fel a figyelmet a felelősségre az ifjú gazda. Úgy gondol-

ta, ha már beruháznak, ne kis kombájn legyen, hanem olyan, ami nem csak a mai
igényeiket, hanem a jövőbeni terveikben
szereplő gyarapodást is ki tudja szolgálni.
Körbenéztek a piacon, több „demo-kombájnt”
is módjukban volt kipróbálni. Így került a
gazdaságba a New Holland CR 8.90, amit
nem csak búzában, hanem repcében is teszteltek. Tetszett a dupla rotoros kialakítás, s
hogy kíméletesen bánt a terménnyel. - Nem
volt szükség a gépből kijövő magok tisztítására - mondta, így ez is költségmegtakarítást
jelent. Nem csak a búza tört szemek aránya
volt alacsony, de a tarló is tiszta maradt.
Repcében pedig számukra is meggyőző munkát végzett. Mivel nem deszikkálják a növényeket, ezért zöld száron érnek be, nehéz
aratni. Ha a betakarítás idejét sikerül jól megválasztani, s olyan fajta mellett döntenek,
amely nem hajlamosak a pergésre, akkor
becőragasztóra sincs szükség. - Nem szeretem, ha hidastraktor dolgozik az állományban,
összetöri a növényeket, s jelentős a veszteség - mutatott rá a szakember, olyan sűrű
szokott lenni a repce, hogy beleragad az őz is.
Ehhez nagy teljesítményű kombájn kell, amivel 4-5 nap alatt lehet végezni az aratással.
Más gyártók terméke összeszedte a szárat,
lefojtotta a rotort, ki kellett szedni a „gyomrából” a szármaradványokat, hogy tovább tudjon dolgozni. Ezzel szemben a CR 8.90-es felvette a fordulatot, szépen dolgozott, nem
akadt el, nem szórt, nem volt veszteség. - A
vizes száraprítékkal a többi gép a magot is
kirántotta, míg a New Holland megbirkózott a
feladattal - idén már a második szezon, amikor aratnak vele, jól vizsgázott a búzán és a
repcén kívül napraforgóban és kukoricában
is. Véleménye szerint napraforgó aratásánál a
tisztaságot a legnehezebb beállítani. A CR
kombájnnál viszont ez is egyszerű. - A gazda
bízzon benne, hogy jó gépet vásárolt, ha viszont valami gond van vele, akkor legyen
biztos háttér mögötte - a legdrágább az állóeszköz, a kombájnoknak évente talán két
hónapjuk van, hogy kitermeljék az árukat. Az
AGROTEC ebben is megbízható partnernek
bizonyult, bár két szezon alatt egyszer sem
volt gépleállás. Ha mégis tapasztaltak valami
rendellenességet, nem csak telefonos segítséget kaptak, a cég szakembere lényegesnek
tartotta személyesen is ellenőrizni, hogy minden rendben van-e. A gazda számára pedig
fontos a folyamatos nyomon követés, hogy a
kereskedő ne csak eladja a gépet. Az
AGROTEC szakemberei rendszeresen érdeklődnek, figyelemmel kísérik a kombájn életútját. Úgy tűnik számukra is lényeges a rendszeres karbantartás, mintsem egy nagyobb
hiba miatti leállás.
- Igyekszünk az „egy gép, egy ember” gyakorlatot alkalmazni - hangsúlyozta Szebegyinszki
Georgina, hogy legyenek egygazdások az

eszközök. A CR egymaga is ki tudná szolgálni
a gazdaság igényeit. Ahogyan a szakember
kiemelte, ebben a munkaerő-ínséges világban az sem mindegy, hány személyt lehet a
gépre ültetni. Idén a búzát és a repcét szinte
csak egyedül aratta a New Holland úgy, hogy
még 150 hektár bérmunkát is elvállaltak rá.
– A „Dongó” pedig töretlenül zümmögött utalt a Transformers című film sárga űrdongójára Szebegyinszki Georgina. Elégedettségüket jelzi, hogy egy újabb New Holland
kombájn vásárlásában gondolkodnak. Amellett, hogy a saját igényeiket kiszolgálja, egyre
többen hívják bérmunkára. Kiváló minőségben dolgozik, a repcét sem kellett a betakarítás után tisztítani. - Nagy gép a CR, aminek
az a dolga, hogy egész nap dolgozzon, s a nap
végén öröm leülni a mázsaházban az eredményt megnézni - tette hozzá a tulajdonos.
Kisebb – 7,6 méteres - vágóasztallal vásárolták, mivel a szűk dülőutakon nehéz a gépnek

Tetszett
a dupla rotoros
kialakítás,
s hogy kíméletesen bánt
a terménnyel
a nagyobbat „felvennie”. Mivel tempósabban
tudnak dolgozni, a motor terhelésével sincs
gondjuk, hektáronként pedig 13-17 literes
fogyasztást mérnek.
A Rigli Kft.-nél a nagyobb teljesítményű gépek használatát nemcsak az időjárási anomáliák indokolják, de kevés a dolgozójuk, hat
emberrel oldják meg a munkákat. - Az aratást, a kombájnon való munkát nagyon szeretem - utalt rá, hogy maga is gyakorta felül a
Dongó vezetőfülkéjébe, ám ha kell, a beszállításba is besegít, aminek köszönhetően átlátja az összes munkafolyamatot.
A környékben elsőként vásároltak CR kombájnt, majd sokan jöttek, faggatták a munkájáról, s látva a minőséget mára többen is
vettek New Holland betakarítógépet. A döntésekbe az is beleszólt, hogy az AGROTEC
folyamatos alkatrészellátást, szervizszolgáltatást biztosít. Nem csak eladták az eszközt, de
a megfelelő használatra betanították a felhasználókat. Ráadásul minden egyes kultúrnövény esetében, ha sor kerül az átszerelésre, megjelennek, akárcsak amikor téliesíteni
kell az eszközt. A komáromi cég jelenléte
biztonságot ad a vállalkozónak, mintha egy
plusz dolgozója lenne a gazdának, aki a gépeit felügyeli.
V.S.
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A KARBANTARTÁS

SZÁMÍT

TÉLI
AJÁNLATUNK

A gépeit díjmentesen* átvizsgáljuk,

amennyiben a karbantartáshoz és az esetleges javításokhoz szükséges
alkatrészeket az AGROTEC Magyarország Kft.-től szerzi be.

*A téli átvizsgálás díja 35 000 Ft + áfa abban az esetben, ha az alkatrészeket más forrásból szerzi be.

Időben készítse fel gépeit

egy stresszmentes szezon érdekében
Hozzon ki többet az erőgépéből, és bízza az AGROTEC Magyarország Kft. jól képzett szakembereire a téli karbantartást!
Ehhez feltétlenül használja ki a személyre szabott szerviz-, és az eredeti New Holland alkatrészekre vonatkozó ajánlatainkat.

81 pontos átvizsgálás

A traktor hatékony és biztonságos működéséért fontos, hogy rendszeresen ellenőriztesse, illetve szükség esetén kicseréltesse
a kritikus kopóalkatrészeket, ezzel megelőzve a váratlan meghibásodásokat.

A gépeit időről időre át kell vizsgálni
Elektromosság vizsgálata
általános működés és állapot,
hibakódok és biztonsági eszközök

Érvényes 2018. november 1-től december 31-ig.

kuplungok, véglehajtás és alkatrészei, csapágyak, perselyek, tömítések,
hidraulika-csövek, hidraulikus szivattyúk, hidraulikus szelepek, hidraulikus munkahengerek,
szűrők, ékszíjak, szélvédők

MOST 10%

extra kedvezmény
a karbantartáshoz szükséges
eredeti alkatrészekre
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Első tengely
ellenőrzése
olajszint és első
meghajtás

Kuplung és hátsó tengely vizsgálata

Frontfüggeszték
ellenőrzése

Kormányzás ellenőrzése

HIDRAULIKA ELLENŐRZÉSE
a fő nyomócsövek, nyomás;
elosztók, szelepek

Motor vizsgálata
olaj és szűrők cseréje;
motor működése

Fülke ellenőrzése
szűrők, klíma, fűtés / szellőztetés

Fékek és kerekek
vizsgálata

Olajszűrők
Az olajszűrő segít megvédeni a motor alkotóelemeit és
a teljesítményt. A motorolaj tökéletes szűrése nagyon
fontos, mert így megelőzhető a szennyeződések bekerülése a motorba.
Javasoljuk, hogy a motorban
600 üzemóránként cseréltessen olajat,
mert így lesz tökéletes:
az olaj áramlása a kenéshez
az olaj tisztasága
a vezetési funkciók

Hűtési rendszer
ellenőrzése

Hidraulika-alkatrészek
A New Holland széles választékban tervez és gyárt magas
minőségű hidraulika-alkatrészeket, hogy tökéletesítse a gépek
rendszereiben a nyomást. Az Ön gépei így sokkal hatékonyabban
és pontosabban működhetnek!

Hidraulika-szivattyúk
Hidraulika-motorok
Hidraulika-szelepek
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munkagép

műtrágya

Precíz vetés
A mechanikus Vitasem vetőgép az innovatív
talajművelés példája. Különösen a pontos
magadagolás, magvezetés, az egyenletes vetésmélység és a vetőgép kényelmes kezelése
teszik különlegessé. Precíz vetés sikeres betakarítás. Pontos, gyors, racionális: a vetéstechnikában ezen említett tulajdonságok különös jelentőségűek.
A Pöttingernek ez, az egymással összeépíthető elemű vetőgépe eredményezi, hogy minden követelménynek megfelel. A függesztett
Vitasem vetőgép akár önállóan, akár kombinációban is üzemeltethető. A stabil vázkialakítás minden terhelésnek ellenáll.
A hárompont-függesztés (Kat 2) a stabil
függesztőkészlettel és a harmadik pont két
pozíciójával gyors csatlakoztatást tesz lehetővé. A függesztőszerkezet a vetőgép tartál�lyal nagy stabilitást biztosít. A vetőmagtartály fedelének kivitele egyedülálló a mezőgazdasági gépek gyártásában. A fedéllemez nem
hegesztett, hanem a tartó és a merevítés ragasztott. Ezáltal nem látható hegesztési varrat. A Vitasem magtartályának fala olyan kialakítású, hogy minden szem a keverőtengely
nélkül is a vetőegységhez jut.
Stabil, könnyűépítésű lemez gumitömítéssel
és gázrugóval, két fokozatban nyitható, 85°
vagy 103° Big-Bag zsákos töltéshez. A kap-

csolóelem a vetőgép vázzal van összekapcsolva, a közép-válaszfal és az osztórekesz
nagy stabilitást biztosít. A belső térben lévő
terelőlemezzel elfelejthető az egy oldalra történő magadagolás. A vetőmagtartály töltöttségi szintjelző, szériakivitel.
A Multi-vetési rendszer minden vetőmag
esetén precízen dolgozik. Tökéletes adagolás
0,7 kg/ha – 400 kg/ha-ig. A két, egybeépített
adagolóelem a vetőkerék-házon belül lehetővé teszi a normál és az aprómagok adagolását is. A használata egy innovatív megoldáson alapul, mely egyértelműen javítja a vetés
egyenletességét az aprómagoknál is, és ehhez kapcsolódóan megkönnyíti az átállítást.
A vetéstechnika legfőbb célja a kivetett
mennyiség redukálása és az optimális terítés. A két, egybeépített adagolóegység egy
vetőházba került. A vetőkereket egy vetőtengelyre csapágyazták, előnye, hogy nem kell
külön állítani a vetőkereket a normál és az
apró magvaknál.
Egy beépített választófal a leeresztő elzáróban megakadályozza az átfolyást. A felhúzott
átkötőhíd megakadályozza a kis magok átfolyását a normál vetőkerékre, így garantálja a
magas vetésegyenletességet. A rugózott,
egyedileg állítható leeresztő könnyen kiválasztja az idegen anyagokat.

Megkérdeztük a termelőket,

miért a Nikrolt választják?
A szármaradványos vetésnél vagy növényi
maradványos talajon a legjobb megoldás a
domború vetőtárcsa. A Pöttinger ferdénjáró
vetőtárcsája nyitja a talajt. Egy ugyanolyan
kialakítású vonótárcsa eltávolítja a szalma és
szármaradványokat a vetőbarázda útjából, és
tiszta vetőbarázdát eredményez. Ezáltal garantált az egyenletes magkivetés. A csoroszlyanyomás (25 kg-ig) központi állítása a vetőgép bal oldalán történhet. A pontos rugónyomás érték garantálja a csoroszlyanyomást az
első és hátsó csoroszlyáknál is.
A magadagolóktól a csoroszlyákig teleszkópos vetőcsöveken jutnak el a magok.
Teleszkópos vetőcső felül rozsdamentes
acélból készült, alul műanyagból a kis súrlódási ellenállás érdekében. A kombináció által a mag statikus feltöltődése észrevehetően kisebb.
Minden Vitasem vetőgép alaptartozéka a 400
mm átmérőjű csipkés nyomjelző tárcsa, hidraulikus működtetésű váltószeleppel, mechanikus szállításbiztosítóval.
Minden csoroszlyát az egyenletes vetésmélység miatt viszszatömörítő kerékkel vezették
meg, átmérője 330 mm.
A tömörítőkerekeken kívül a Perfekt magtakaró
pálcasor biztosítja a tökéletes elmunkálást. A
perfekt magtakaró kimondottan egyenletes
felületet képez. A rövid és hosszú villás pálcák
cserélhetőek, a talaj felszínére tökéletesen illeszkednek. Biztos a magtakarás a különlegesen sekélyen vetett magoknál is. Egyenletes
magtakarás valósul meg minden vetésnél.
A Vitasem vetőgép vezérléséért a Compass
kezelőterminál a felelős. A Compass kezelőpult egy kényelmes, elektronikus kezelőegység, amely megkönnyíti a vetőgép kezelését
és garantálja a szakszerű felügyeletet. Modern, többsoros grafikus kijelzővel, kiemelt és
hátsó világítású nyomógombokkal rendelkezik. Vezérli a művelőnyom kapcsolást, jelzi a
sebességet, napi és összhektár számláló.
A művelőnyom kapcsolás a Compass kezelőegységen keresztül történik. Egy elektromágneses kuplung kapcsolja le a vetőkerekeket,
művelőnyomonként maximum 3 vetőkerék
kapcsolható ki. Ha betáplálják a vegyszerező
munkaszélességét, a művelőnyom automatika kiszámolja a művelőút ritmust. Aszimmetrikus művelőnyom és különleges művelőnyom
éppúgy beállítható, mint a hagyományosnak
mondható szimmetrikus művelőnyom.
Forró Péter
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Az Enyingi Agrár Zrt. a kalászos növények
termesztéstechnológiájába, minden évben
1000 tonna Nikrol 28-at használ fel. „A műtrágyaszórásra rendelkezésünkre álló idő szűkös, ezért gépeink nem állhatnak eldugulás

vagy rossz logisztika miatt. Az IKR Agrár Kft.,
kimagasló minőségével és rugalmas, táblaszéli logisztikájával a legmegbízhatóbb folyékonyműtrágya-beszállítónk.”
Sziládi József
Enyingi Agrár Zrt.
növénytermesztési főágazatvezető

A Nikrolról
Folyékony-műtrágya termékcsalád, melynek tagjai színtelen vagy halványsárga színű, ammónia szagú folyadékok. A hatóanyagokat oldott állapotban tartalmazzák. Csak
nitrogént tartalmazó változatai ammóniumnitrát oldat és karbamid oldat 1:1 arányú
keverékei, mely számos előnyös tulajdonsággal ruházza fel a termékeket. Akár 30
százalék összes nitrogénhatóanyag-tartalma
ellenére nem minősül veszélyes anyagnak,
nem ADR köteles termék. Hatóanyagtartalma egy egyszerű fajsúlymérővel könnyen
ellenőrizhető. Felhasználása során nem keletkezik környezetszennyező göngyöleg,
melynek gyűjtése, tárolása és megsemmisítése munka- és költségigényes, ZÖLD termék! Technológiai műveletkapcsolást is lehetővé tesz, pl. gyomirtó szer bekeverésével
a gyomirtás és nitrogén fejtrágyázás egy
menetben megoldható. A szilárd nitrogén

A Kisalföldi Mg Zrt.-ben állattenyésztéssel és
növénytermesztéssel egyaránt foglalkozunk.
Jelenleg 2600-as tejelő szarvasmarha-állományunk van, emellett 3000 hektáron gazdálkodunk. Fő feladatunk a takarmány-előállítás, így vetésterületünk nagy részén, 1200
hektáron kukoricát termesztünk. Igyekszünk
több lábon állni, ezért a konvencionális kukorica-, gabonatermesztés mellett vetőmagelőállítással és biogazdálkodással foglalkozunk, illetve olajos növényeket és kertészeti
kultúrákat állítunk elő. Csaknem 1500 hektár
területet tudunk öntözni, amely nagy termésbiztonságot jelent. Teljes, jól felszerelt gépparkkal rendelkezünk, ahonnan nem hiányozhat a GPS, RTK technológia sem.
Tápanyagpótló technológiánkban a folyékony
nitrogénműtrágyát részesítjük előnyben a tavaszi nitrogén kijuttatásakor. Fontos ilyenkor,
hogy a növény egy száraz időszakban is felvehető formában kapja meg a tápanyagot. Az
általunk használt, IKR Agrár Kft. által forgalmazott oldatban mindhárom nitrogén-hatóanyag oldott formában megtalálható, amely
biztosítja az azonnali és a hosszabb távú hatás elérését. Talaj- és növényvizsgálataink is
alátámasztották, hogy a kukorica virágzásakor még van elegendő felvehető nitrogén a
talajban. Mivel folyékony műtrágyázásnál jelműtrágyáknál kedvezőbb a fajlagos hatóanyagköltsége.
Megtalálható benne mindhárom, a szántóföldi növénytermesztésben használatos nitrogén hatóanyag forma, így az azonnal felvehető nitrát, a néhány hetes tartamhatást
adó ammónium és az akár több hónapos
feltáródási idejű amid is, melyek aránya 1 :
1 : 2. Ebből adódóan a teljes vegetációs
időszakban kielégíti a növények nitrogénigényét. Próbabekeverést követően, kijuttatáskor mikroelemekkel is kiegészíthető. Kéntartalmú változata szulfát hatóanyagú.
A Nikrol Zn Plus márkanevű változat cinkszulfát felhasználásával készül. A termék a
cinket cinkszulfát-amin komplex formájában
tartalmazza, mely megakadályozza a talajban a foszfátreakció kialakulását.
Felhasználható nitrogénpótlásra, valamen�nyi szántóföldi és kertészeti növénykultúrában alap-, kiegészítő és fejtrágyázásra. Hek-

lemzően kevesebb tárolókapacitás áll rendelkezésre, ezért kiemelten fontos a logisztikai
háttér biztosítása, melyet az IKR Agrár Kft.
korrekten biztosít számunkra.
Györkös Tibor
Kisalföldi Mg. Zrt.
növénytermesztési igazgató
táronként 200 kg dózis feletti adagolás
esetén a teljes mennyiség több részletben
történő, osztott kijuttatása javasolt, a jobb
tápanyag-hasznosulás, illetve a környezet és
talajvizek megóvása érdekében. Kedvező
ár-érték aránya miatt megfelelő választás
nagy mennyiségű szármaradványt hagyó
kultúrák után a szárbontás beindítására,
különösen száraz körülmények között.
Tárolására leginkább zárható műanyag vagy
rozsdamentes acéltartályok ajánlottak, a
szénacél tartályokra mérsékelten korrozív. A
kijuttatás során törekedjünk a minél nagyobb
cseppméretre, a növényi zöld részekkel érintkezve azokon perzselési tünetek jelentkezhetnek. Kijuttatására elsősorban a speciális
nitrogénoldatózó fúvókák javasoltak, melyek
nem permetet, hanem folyadéksugarakat
képeznek, így csökkentik a perzselés veszélyét. Alkalmazása harmatos vagy esőtől nedves növényállományban, illetve 28 °C felett
tilos, a fokozódó perzselő hatás miatt!
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Repce és őszi búza kísérletek – eredmények és tapasztalatok
sem, hogy annak a komoly versenynek, amit
ők a minden évben gazdagodó kínálatukkal
megteremtenek, igazi haszonélvezői a termelők, hisz mindig fejlődő, értékesebb, az idők kihívásaihoz jobban alkalmazkodó kínálatból választhatnak.
Az évjárat és annak hatásai
a kísérletek fejlődésére
Mindenekelőtt az elmúlt tenyészidőszak évjárati hatásairól kell szólnunk. Szinte már elcsépelt
„lemeznek” tűnik, hogy minden évben arról
írunk, hogy az évjárat milyen visszásságokat,
meglepetéseket hozott. Ez sajnos idén sincs
másként, mert miközben a termelők és a lakosság úgy érzékelte, hogy rettenetesen száraz, időnként aszályos körülmények uralkodtak,
a csapadékadatok az ellenkezőjét bizonyítják.
Az a paradox helyzet állt elő ugyanis, hogy az
ország jelentős területeit reprezentáló kísérleti
földeken nemhogy csapadékhiány, de többségükön jelentős csapadéktöbblet volt mérhető.
(Ez igazolják a mellékelt táblázatok is). Hogy
mégis úgy vonul majd be emlékezeteinkbe ez a
nagyon száraz évjárat, mintegy nagyon száraz
év, ami rányomta bélyegét az országos terméseredményekre is, annak a sokszor emlegetett
szélsőségek az okai. Mert miközben a havi
csapadékadatok bőséges esőkről „mesélnek”,
addig a valóság az volt, hogy néha 3-4 hétig
sem esett egyetlen csepp sem, aztán meg órák
alatt lezúdult egy havi mennyiség, aminek a
fele elfolyt, kárba veszett.
A kísérleti repcéket tavaly ősszel időben,
mondhatni korán (augusztus 25. és szeptember 1. között) elvetették, köszönhetően az augusztusi esőzések utáni kedvező talajállapotnak. A repcére ezután kedvező, viszonylag

1. grafikon

Termés és olajtartalom átlagok a repcekísérletekben
– 2018. IKR Agrár kísérletek
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csapadékos és kellően meleg időjárás várt,
ami intenzív fejlődést tett lehetővé. Ennek
eredményeként a tél beköszöntének idejére
országszerte jól fejlett állományokat láthattunk.
A búza kezdeti fejlődéséhez már korántsem
voltak ilyen kedvezőek a feltételek, hisz a sok
szeptemberi és októberi eső miatt nem lehetett a vetéseket időben előkészíteni és lebonyolítani. Megismétlődött az előző év traumája,
mert a vetésekre - köztük a kísérleti vetésekre
is! - sok helyütt megkésve, október végén, november első dekádjában kerülhetett sor. A télbe menetelig rendelkezésre álló rövid időszakban a kívánt kelési, bokrosodási, növekedési
folyamatok nem, vagy csak hiányosan következtek be, így a búzához kapcsolódó kilátásaink
nem voltak annyira biztatók, mint a repcében.
A tél – mint az elmúlt 20-25 évben általában
– nem okozott különösebb gondot, mert leszámítva a tél végén, jobbára februárban, majd
később, márciusban jelentkező hidegebb és
havazással is járó időszakot, a sokévinél
megint enyhébb volt, így fagykárokat nem tapasztaltunk. Országszerte sok csapadék hullott
februárban és márciusban is, néhány régióban
gondokat is okozva. Ki gondolta volna akkor,
hogy rá alig egy hónapra már mindenütt szárazságról panaszkodunk?! Jellemzően az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb február és
március után ugyanis hirtelen beköszöntött a
„nyár”, és szinte teljesen elmaradt az átmeneti,
tipikusan tavaszi időszak a fokozatos felmelegedéssel, csapadékkal. A hőmérséklet napok
alatt 25-28 Celsius-fokra szökött, ami a növények fejlődését nem a vegetatív, hanem egy
korai generatív szakaszba tolta. Ezt bizonyítja,
hogy míg a tavaszi éledés, szárbaszökés legalább 2-3 héttel később történt meg, mint egy
normál évben, addig a virágzásokat már a
szokásos időkben, vagy esetleg előbb észlelhettük. A hosszan tartó száraz hetekben a
tápanyagok feltáródása is gátolt volt. A legfájdalmasabb főleg az áprilisi, május közepéig
tartó csapadékhiány volt - ráadásul a megszokottnál magasabb hőmérsékletekkel párosulva,
ami elősegítette ugyan a márciusi tél és hó
miatt megkésett tavaszi munkálatokat, a mű
trágyázást, a talajelőkészítést, a vetést, de
maradandó és a későbbiekben már nem korrigálható hiányokat okozott úgy a repcében,
mint a búzában az elágazás/bokrosodás létrejöttében, a teljes vegetációs felületek, a
kalászka-differenciálódások zavartalan kifejlődésében. Később, a Medárd időszakában elkezdődött esőzések sokat jelentettek ugyan az
állományok kondíciójának javulásában, de ez is
régiónként nagyon változó mértékű volt. Az
ácsi, szíhalomi, biharnagybajomi és végegyházi

2. grafikon

Repcehibridek termés szerinti rangsora és az olajtartalmak – 2018. IKR Agrár kísérletek, 5 kísérlet átlaga

kísérlet környéke sokszor kimaradt az égi áldásból, és a talajban kialakult széles repedések
árulkodtak a hatalmas mértékű vízhiányról. E
helyek kivételével a júniusi, általában bőséges
csapadék sokat javított a terméskilátásokon,
mert a lehetségesnél jóval soványabb becőrétegekben és a kevesebb, kisebb kalászokban a
szemek kitelése akadálytalan volt. A betegségek, a gombafertőzések is csak kisebb mértékben, szórványosan léptek fel, inkább jellemző
volt a kártevők, például a hámozó bogarak
(vetésfehérítő) erőteljes megjelenése.
A betakarítást megelőző időszakban lehullott
jelentős csapadékmennyiségek már inkább
károsak mint hasznosak voltak, mert jelentősen széthúzták, késleltették az aratási időszakot, másrészt a megdőlésekre, a levélrozsdás
vagy a fuzáriumos fertőzések kialakulására,
majd a minőségre gyakorolt hatásuk abszolút
káros volt. Szinte alig volt olyan kísérleti betakarításunk, amikor ne kellett volna izgulnunk az
állandóan fejünk fölött gyülekező zivatarfelhők
miatt, vagy néhányszor el is kellett napolnunk a
betervezett aratást a hirtelen lezúduló záporok
miatt. Összességében tehát elmondható, hogy
egy különleges, az áltagostól nagyon is eltérő
évjáratunk volt, amiben a sok csapadék ellenére mégis a szárazság nyomai a meghatározók.

lomban, Szerencsen és Végegyházán. Búzakísérleteink Ácson, Pécs-Reménypusztán,
Szíhalomban, Jászboldogházán, Újmohácson,
Végegyházán, Debrecen mellett Esztáron és
Biharnagybajomban találtak gazdára. Tudatosan arra törekedtünk, hogy a nagy tapasztalatokkal rendelkező termelő partnereinket nyerjük meg, akik jártasak a kísérleti munkákban.
Területi elhelyezésüknél azt is figyelembe
vettük, hogy jól reprezentálják hazánk nagy
repce és búzatermesztő tájait. A betakarítás
után az ászári repce- és a biharnagybajomi

búzakísérletet kizártuk az értékelésből, így a
továbbiakban a megmaradt 5 repce és 7 búzakísérlet eredményeit elemezzük.
Amint az 1. táblázatból kiolvasható, a repce
tenyészidejében lehullott csapadék átlagosan
520 mm volt, ami 40 mm-rel több a sokévinél.
A mennyiségek 440 mm (Szíhalom) és 691
mm (Pécs-Reménypuszta) változtak, és a
csapadékmérleg a sokévihez viszonyítva mindenütt pozitív volt. Még a legkevesebb csapadékú Szíhalomban is elérte, sőt, 6 mm-rel
meg is haladta a sokévi mennyiséget, míg a

3. grafikon

Repcehibridek poziciója termés és olajtartalom alapján
– 2018. IKR Agrár kísérletek, 5 kísérlet átlaga

A kísérletekről
Repcekísérleteinket 6 helyen vetettük el: Ászá
ron, Gyórón, Pécs-Reménypusztán, Szíha
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Megelégedéssel és örömmel számolhatok be
arról, hogy az IKR Agrár Kft. kísérletei az elmúlt termesztési ciklusban is fejlődtek és
szépen teljesítettek. Kísérleti hálózatunk úgy
a repcében, mint az őszi búzában tovább növekedett és stabilizálódott. Idén elértük, hogy
repcéből is már 6, őszi búzából pedig 8 kísérletet vetettünk el. Ebből a mennyiségből már
kisebb információveszteség nélkül zárhatunk
ki egy-egy kísérletet, mint ahogyan erre idén
is rákényszerültünk.
Azért írom, hogy kísérleteink jól „teljesítettek”,
mert bizony az elmúlt évjárat is tartogatott
meglepetéseket, anomáliákat. Hogy az eredmények mégis jók és meggyőzőek lettek, abban nagy szerepük volt a kísérleteket vezető
szakembereknek, nevezetesen a kísérletvezető
partnereinknek. Túlzás nélkül kijelenthetem,
hogy valamennyiükkel olyan kapcsolatot sikerült kialakítani, amely nemcsak a közös munkát
tette örömtelivé, de kihatott a kísérletek kivitelezésére, azok minőségére is. Nem győzöm
hangsúlyozni, hogy az ő elkötelezettségük, a
haladásba, az újításba vetett hitük és tenni
akarásuk, segítőszándékuk nélkül nem juthatnánk azokhoz a hasznos információkhoz, melyekkel termelő partnereink naprakész ismereteit szeretnénk bővíteni, és a fajtaválasztás
nehéz döntéseit megkönnyíteni. Ezúton is köszönet mindannyiuknak, és csak bízni tudunk
abban, hogy a kapott eredményekből ők is
profitálni tudnak.
Nem hagyhatom szó nélkül a kísérletekhez vetőmagokat szolgáltató nemesítőházak képviselőit sem, akik valamennyien őszinte bizalommal, és a termékeikbe vetett hittel működtek
közre nemcsak a vetőmagok időbeni biztosításában, hanem a bemutatókon is. Meggyőződé-
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többi helyeken jelentősen, például Remény
pusztán 83, Szerencsen 81 mm-rel haladta
meg a sokévit. A 2. táblázat összegző adatai
szerint a búza tenyészidejében mért átlagos
csapadék mennyiség 500 mm volt, ami a 7
hely átlagában 54 mm csapadéktöbbletet
jelentett. Itt azonban két helyen, Szíhalomban
(15 mm-rel) és Esztáron (46 mm-re) kevesebb
eső hullott, Szíhalomban a fejlődés szempontjából meghatározó májusban és júniusban,
Esztáron pedig a november kivételével minden hónapban kevesebb esett. A kísérleti helyek közül azonban három helyen is:
Újmohácson, Pécs-Reménypusztán és Ácson
100 mm-nél is nagyobb volt a sokévihez viszonyított pozitív eltérés. Ez különösen Ácson
volt hihetetlen, mert a szárazság az esztári
után leginkább ezt a kísérletet viselte meg. A
1. táblázat

Fajtakísérletek
kettősség abból adódott, hogy hiába hullott
júniusban és júliusban is egyszerre nagy
mennyiség, akkor már késő volt, a fajták zöme leszáradt, a kalászok léhák, vagy a képződött szemek ráncosak, aszottak maradtak.
A táblázatok alapján megállapítható, hogy a kísérleti táblák talaja, elhelyezése megfelelő volt,
a tápanyag-ellátottsági szinthez igazított műtrágyaadagok is többé-kevésbé elegendőek voltak
egy nagy kísérleti termés eléréséhez. A repcekísérletekben átlagosa 339, míg a 7 búzakísérletben átlagosan 228 kg vegyes hatóanyagot
szórtak ki hektáronként. Repcekísérleteinkben
1 hely kivételével 1-2 alkalommal is lombtrágyáztak, és 3 búzakísérletben is kétszer szórtak lombtrágyát a kritikus időszakokban. A kiadagolt nagyobb tápanyagdózisok nem várt
módon, inkább a búzában hoztak látványosabb

eredményeket (Újmohácson, Reménypusztán),
míg a gyórói gazdagon ellátott repcekísérletben
ezt nem látjuk igazolódni a termésekben. De
aki látta ezt a kísérletet, az tudja, hogy ott volt
a nagy termés a 2 méteresre megnőtt, vastag
becőréteget képző, eddig soha nem látott erősségű repceállományban, de sajnos itt a betakarítás előtti viharok és jégesők nagy károkat
okoztak.
Tanulságos megfigyelés, hogy valamennyi kísérleti gazda a szántás nélküli, talajlazítással
kombinált kompakt tárcsás vagy nehézkultivátoros talajelőkészítési megoldást választotta. Úgy gondolom, hogy ebben nemcsak a
víz- és energiatakarékos megoldásokat propagáló szakmai irányzat, hanem a saját pozitív
tapasztalataik is szerepet játszottak. Az előveteményt mindenütt jól választották meg, és a
Átlag (5)
520
40

185
81
90
74
339
ősszel
2x
1x
3-5x
igen

Repcekísérleti eredmények
Az 1. grafikon szerint az értékelhető 5 kísérlet
átlagos termése 4,666 t/ha lett, 46,9 szárazanyagra vonatkozatott olajtartalom-százalék
mellett, ami így átlagosan 2,187 t/ha olajtermést eredményezett. Igazán szép eredmény ez

egy olyan évben, amikor a korábbiakban már
részletezett kedvezőtlen időjárási feltételek
uralkodtak. Az áprilisi országos aszályt követő
nagy melegek hatására korán virágzásba borult, és kevés oldalágat fejlesztő repceállományok számára a május végi, júniusi esők hozták
meg a javulás lehetőségét, mert a hibridek
zöme kompenzálni tudta a kisebb becőtömeget
a nagyobb ezermag-tömegekkel. Aminek örülhetünk – és a nemesítők is örülhetnek, ebben
az évjáratban is beigazolódott a repce nagy
termőképessége, noha a bennük rejlő terméspotenciált még messze nem tudták megmutatni. A kísérletekben elvetett 12 nemesítőház 35
hibridjéből 19 volt új, melyeket először vizsgáltunk a kísérleti rendszerünkben. Ez is mutatja a
nemesítők igyekezetét és eredményességét,
hisz bizonyítást nyer, hogy rengeteg újdonság
van a tarsolyukban.
Az átlagadatok sok mindent eltakarnak, főként a szélső értékeket, pedig egy kísérletben
éppen a maximális teljesítményűekre vagyunk kíváncsiak. Ezért elemeztük adatsorosan a terméseket, az olajtartalmakat, hogy
megtaláljuk a rekordereket. A kísérletek abszolút győztese a Rapool Shrek hibridje volt,
mely Végegyházán 5,444 t/ha-os termést
produkált. Reménypusztán a Marc KWS
(5,343),), Gyóróban a Christiano KWS
(5,212), Szíhalomban az RGT Trezzor (5,162),
Szerencsen a Bluestar (5,151) hozta a legjobb
eredményt. De rajtuk kívül is több 5 t/ha feletti termést mérhettünk, már ismert vagy teljesen új, most debütáló hibrideknél, így a DK
Expansion, a DK Exception, a DK Minaret
(DK), a Kyudo és a Kicker (MG) az RGT
Jacuzzi (RAGT), a Kopernikus (Tradisco), a

PT271(Pioneer), a Silver (Bayer), az ES Eldo
rado, Es Diablo (Euralis) hibridek esetében.
Az átlagosan kimutatható 46,9 százalékos
olajtartalom is nagy különbségeket fed: a
maximum értéket Végegyházán a PT 271
hibridnél mértük, 49,8 százalékkal, Szíhalom
ban a Trezzor és a Shrek 49,5 százalékot
adott, (de rajtuk kívül is még 7 hibrid ért el
49,5 százalék feletti értéket), Reménypusztán
a rekorder 49,4 százalékkal a Silver, Szerencsen az SY Florida 47,3 százalékkal, Gyóróban
a DK Expression 47,4 százalékkal.
Érdekes, hogy a fajták (hibridek) közötti maximális különbségeket, ami általában 3-3,5 százalék az egyes termőhelyeken, sok esetben
meghaladják a termőhelyek közti különbségek.
Évek óta megfigyelhető, hogy vannak termőhelyek, ahol a legjobb technológia mellett is csak
alacsonyabb olajtartalmak képződnek, (Pl.
Gyóróban,, Szerencsen), míg Szíhalomban
vagy Reménypusztán tendenciózusan magasabb értékek jelentkeznek.
A 2. ábrán az 5 hely átlagában kialakult termésrangsort és az olajtartalom értékeket mutatjuk be hibridenként. Látható, hogy termésben kicsi a hibridek közti különbség: mind az 5
kísérletben szereplő 33 repcehibrid termésrangsorának első 10 hibridje közti különbség
mindössze 207 kg, míg a legtöbb (Mark KWS)
és a legkisebb termést adó (Hycolor) hibridek
közötti különbség is „csak” 738 kg. Ez egyrészt
bizonyítja, hogy valamennyi hibrid jó, 4,2 t/ha
feletti termést hozott, másrészt, hogy az idei
kedvezőtlen időjárású évjáratban a terméspotenciálok nem tudtak igazán érvényesülni.
Örvendetes, hogy a korábbi években is jól szereplő hibridek (Mark KWS, Shrek, DK Exception,

4. grafikon

A termések és az olajtermések közötti összefüggés 5 kísérlet alapján – 2018. IKR Agrár kísérletek

2. táblázat

Csapadék és agrotechnikai adatok a z IKR Agrár Kft. búzakísérleteiben 2017/18.
Ács
PécsSzíhalom
JászÚjmohács
Végegyháza
Esztár
Reménypuszta
boldogháza
Csapadék a tenyészidőben, mm
490
611
448
422
597
506
424
eltérés a sokévitől, mm
101
101
-15
65
105
66
-46
Talajtípus
barna erdő
barna erdő
barna erdő csernozjom barna erdő
csernozjom
öntés réti
Elővetemény
napraforgó
őszi
őszi
napraforgó
szója
mák
napraforgó
káposztarepce káposztarepce
Talajelőkészítés módja
forgatás
forgatás
forgatás
forgatás
forgatás
forgatás
forgatás
nélküli
nélküli
nélküli
nélküli
nélküli
nélküli
nélküli
Vetésidő
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
nov. 4.
nov. 4.
okt.17.
nov. 8.
okt. 17-18.
okt. 10.
okt. 4.
Kiadagolt műtrágya, kg ha.a., N
128
105
139
178
169
176
91
P
37
94
48
80
78
K
37
94
48
65
Ca
28
Összesen
202
293
167
274
314
254
91
Lombtrágya kezelés
nem
2x
nem
2x
2x
nem
nem
Gyomirtás
tavasszal
tavasszal
tavasszal
tavasszal
tavasszal
tavasszal
nem
Gombaölőszeres kezelés
1x
2x
2x
1x
2x
2x
2x
Inszekticides kezelés
1x
1x
2x
nem
2x
1x
1x
Kísérleti helyek
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Átlag (7, 41)
500
54

forgatás
nélküli
okt. 4 és
nov. 8. között
141
67
61
28
228
tavasszal
2x - 5 esetben
1x -4 esetben
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Csapadék és agrotechnikai adatok az IKR Agrár Kft. repcekísérleteiben 2017/18.
Kísérleti helyek
Pécs-Reménypuszta
Szíhalom
Szerencs
Gyóró
Végegyháza
Csapadék a tenyészidőben, mm
691
440
576
527
538
eltérés a sokévitől, mm
83
6
81
34
40
Talajtípus
barna erdő
barna erdő
barna erdő
réti öntés
csernozjom
Elővetemény
őszi búza
őszi árpa
őszi búza
durumbúza
őszi búza
Talajelőkészítés módja
szántás nélkül
szántás nélkül
szántás nélkül
szántás nélkül
szántás nélkül
Vetésidő
2017. aug. 31.
2017. aug. 31.
2017. aug. 25.
2017. szept. 1.
2017. aug. 31.
Kiadagolt műtrágya, kg ha.a., N
162
174
162
234
168
P
93
130
62
52
K
93
90
S
72
81
68
Ca
42
9
11
Összesen
348
376
204
476
299
Lombtrágya kezelés
nem
3x
2x
3x
1x
Gyomirtás
ősszel
ősszel
ősszel+tavasszal
ősszel
ősszel
Regulátoros kezelés
2x
2x
2x
2x
2x
Gombaölőszeres kezelés
1x
2x
1x
1x
nem
Inszekticides kezelés
5x
4x
4x
3x
3x
Deszikkálás
igen
igen
igen
igen
nem

vetésekre is – 3 búzavetést leszámítva – időben került sor. A repcéket mindenütt ősszel is,
tavasszal is regulátorozták, az alacsony fertőzési nyomás miatt átlagosan egyszer permetezték a gombák ellen, míg rovarölő szeres
kezelést – a szükségletek szerint – 3-5 alkalommal is végeztek.
Külön kiemelendő, hogy minden repcekísérletben már ősszel elvégezték a gyomirtási
kezeléseket, hogy a ritkább térállású hibridvetések állományaiban a gyomkonkurenciát mielőbb kizárják. Valamennyi repcekísérletet
deszikkálták a betakarítás előtt, hogy a homogén szemnedvesség kialakulását és a gyomritkítást elérjék.
A búzakísérletekben a gyomirtásokat tavas�szal végezték el, gombák ellen jellemzően
kétszer, rovarok ellen átlagosan egyszer védekeztek.
Úgy ítélem meg, hogy az alkalmazott technológiák mindegyike magas színvonalú szakmai
hozzáértésről tanúskodott, és alkalmas volt
arra, hogy a kísérletekben mért eredményeket
igaznak és megbízhatónak fogadjuk el.
A kísérletek a kezdetektől szépen vetettek,
gondozottak, homogének voltak, a fajták közötti jellemző különbségek rendre megfigyelhetők voltak. Igazolhatják ezt a nyár eleji bemutatóinkon megjelent partnereink, akik szép
számmal megtisztelték rendezvényeinket.
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Kyudo) idén is az élvonalban végeztek, valamint
az újak között is találtunk nagy termőképességű és jól alkalmazkodó hibrideket, mint a DK
Expansion, az ES Eldorado, a Chirtiano KWS, a
Kopernikus, az ES Diablo, a Memori CS, a
PT271, a DK Imaret CL. Olajtartalomban relatíve nagyobbak a különbségek, mert a termőhelyenkénti eltérések nagyok.
A termelők számára az lenne az ideális, ha egy
adott hibridben a nagy terméspotenciál magas olajtartalommal párosulna. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a nemesítői munka
eredményeként már egyáltalán nem kuriózum,
ha a két mennyiségi tulajdonság között nincs
ellentét. A 3. ábra tanúsága szerint - mely a
hibridek pozícióját a termés és az olajtartalom
alapján egy más aspektusból mutatja be, – a
Shrek, a Mark KWS, a DK Expansion, a DK
Exception a Kopernikus, a Kyudo, az RGT
Trezzor, a PT 271 ebbe a kategóriába tartozik.
Ugyanakkor ismét bizonyítható összefüggés,
hogy az olajtermés nagyságát alapvetően a
termés határozza meg. Ez látszik a 4. ábrán,
melyen a termés és az olajtermés adatokra illesztett trendvonalak azonos lefutásúak. Jól
látszik az is, hogy az olajtermés szerinti
pozicióban/ rangsorban csak akkor történik
változás a termésrangsorhoz viszonyítva, ha az
olajtartalom jelentősen magasabb, vagy alacsonyabb, mint az áltag. Javul a hibrid olajtermés
pozíciója például a Shrek, a DK Exception, a PT
271, az RGT Trezzor, a DK Expression és a Safer
esetében, mert ezek olajtartalma kiemelkedő.
A korántsem teljes beszámolónk – mert a bemutatott vizsgálatokon kívül végeztünk még
szárszilárdsági, egészségi állapotra kiterjedő
6. grafikon
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5. grafikon

Őszi búza kísérletek betakarítási adatai termőhelyenként
– 2018. IKR Agrár kísérletek

méréseket is, ezekről az érdeklődők területi
kollégáinktól kaphatnak további tájékoztatást –
alapján bátran állíthatjuk, hogy repce vetőmagválasztás – és biztosítás témájában a megfelelő információkkal felvértezve tudunk rendelkezésre állni. Vállalatunk Vetőmagkereskedelmi
Ágazata eddig is és ezután is készséggel ajánlja
fel szolgálatait a kiválasztott vetőmag biztosításában, vagy segítségét a megfelelő fajta kiválasztásában.
Búzakísérleti eredmények
Az 5. grafikon mutatja az őszi búzakísérletek
átlagolt adatait. Ezek szerint az összesített ter-

més 7 termőhely és 41 fajta átlagában 6,616 t/ha,
az átlagos fehérjetartalom 12,8 százalék míg az
átlagos nedves sikértartalom 24,2 százalék lett.
A továbbiakban vizsgált Zeleny-szám (index)
átlaga 42,7 ml, a hl-tömeg pedig 73,8 kg/hl. A
legnagyobb átlagtermést Újmohácson kaptuk:
8,071t/ha, ennél kerek 100 kg-mal lett kevesebb a végegyházi átlagtermés (7,971), ettől
350 kg-mal maradt el a reménypusztai (7,621)
majd újabb 306 kg-mal lett kisebb a szíhalomi
termés. A további három kísérlet: Jászbol
dogháza, Esztár és Ács jóval alacsonyabb termésszintet ért el sorrendben 5,421, 4,957 és
4,886 t/ha-os értékekkel.

Őszi búzafajták termés szerinti rangsora és a nedves sikértartalmak %-ai – 2018. IKR Agrár kísérletek
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A fajtasorokban 13 nemesítőház 41 különböző
fajtáját vetettük el, ezek közül 15 első alkalommal szerepelt a kísérleteinkben.
A termőhelyenkénti termésrangsorokat vizsgálva megállapíthattuk, hogy az idei év legnagyobb kísérleti búzatermését Végegyházán
mértük, ahol a Sofru 10,132 t/ha-t ért el, ugyanitt született a másik 10 tonna feletti termés is a
Sobbel fajtával. Újmohácson ugyancsak a
Sofru (9,858), Pécs-Reménypusztán a Sorrial
(9,620), Szíhalomban a Gabrio (8,245),
Jászboldogházán a Solvieg (6,402), Esztáron a
Rubisco (6,315) Ácson pedig a GK Arató
(5,861) lett a győztes. Látható, hogy termésben a nyugat-európai, főleg Caussade, Syngenta
és RAGT nemesítésű fajták viszik a pálmát, de
néhány hazai nemesítésű fajta is megjelenik
már a kiemelkedő termőképességűek között.
(GK Arató).
Fehérjetartalomban a legmagasabb értékeket
Szíhalomban és Végegyházán kaptuk, ahol az
átlag 14 százalék lett. A fajták sorrendje megfordul a termésrangsorhoz képest, mert a
legnagyobb fehérjeértéket (15,5%-ot) a szerényebb termőképességű Adesso (Karintai) és
Amun (Saaten Union) éri el.
Sikértartalomban is Szíhalomé az elsőbbség,
mivel a 35,6 százalékos maximális értéket itt
mértük az Adesso és az Annie (Oseva) fajtáknál.
A szedimentációs értéket jelző Zeleny-szám
átlag-maximuma is Szíhalomban mérhető,
(56,5 ml), de fajták közötti legjobb értéket is
(60 ml) itt adja a Viki nevű Oseva fajta.
Idei kísérleteinkben a Hl-tömegek nem lettek
túl magasak. A kísérleti helyek és a fajták átlagában mindösszesen 73,1 kg/hl értéket kaptunk. Két termőhelyen, főleg Szíhalomban és
Jászboldogházán 76,2, illetve 76,1 kg/hl lett
az átlag, itt a legjobb értékek 78-81 közötti
tartományban találhatók. A legmagasabb hltömegeket rendre az Adesso, a Gaudio, a GK
Bagó, az Mv Ménrót, az Amicus fajták mintáiban mértük.
A 6. grafikonon mutatjuk be a termés és a
nedves sikér összefüggését fajtánkénti bontásban. A 7 hely átlagában kialakult termésátlag erős közepes színvonalúnak, míg az átlagos nedves sikérszázalék gyengének minősíthető. Termésben is, nedves sikértartalomban
is nagyok a különbségek a legjobb és a leggyengébb fajták között. Így a 7 kísérlet átlagában legtöbbet és legkevesebbet termő fajták ( Sofru és Adesso) között 2,2 t/ha termésmennyiség különbség van. Nagyon jól szerepeltek mennyiségi szempontból a Caussade
(Sofru, Solveig, Sorrial), a Syngenta (Pibrac,
Falado, Gabrio), az Euclide (Isterra) a GK Arató,

a Modern (Momont), a Vyckor és a Silverio
(KWS), az Mv Nádor és az Mv Ménrót, valamint a Rubisco (RAGT) fajták. Sikértartalomban még jelentősebb, 9,2 százalék a különbség a szélső értékek között, mert a legmagasabb átlagérték 30,4 százalék (Adesso), a
legkisebb pedig 21,2 százalék (Complice) volt.
A termésrangsor és a sikér trendvonala ellentétes irányú, ami jelzi a két tulajdonság negatív összefüggését. Van azonban néhány korrelációtörő fajta, ahol a nagy terméshez magas,
vagy elfogadható sikértartalom is párosul: pl.
Sorrial, az Exotic, Mv Nádor, Mv Ménrót,
Farmeur.
Ezt igazolja a 7. grafikon is, mely jól mutatja,
hogy a termés és a legfontosabb minőségi
tulajdonság, a sikértartalom alapján a fajták 3
nagy kategóriába csoportosíthatók. A kiemelkedő termésűekre - ide tartoznak általában a
nyugat-európai nagy terméspotenciálú fajták

Mv Krajcár) az osztrák fajtákat forgalmazó
Karintia (Adesso, Pedro, Gaudio), az ugyancsak osztrák nemesítésű Saatbau Linz
(Ubicus, Amicus, Activus), a német Saaten
Unio (CH Combi, Amun,Cameleon) és a szlovák Oseva (Annie, Viki Turandot) fajtái és a
Sunyboy RAGT fajták.
Választék tehát van, a termelőnek azt kell eldöntenie, hogy melyik irányba szeretne menni,
a mennyiség, a minőség, vagy középúton
maradva a termésében is, minőségben is
megbízhatóan jól teljesítő fajták irányába.
Mindenesetre jó tudni, hogy a magyar búza, a
jó minőségű magyar búza most is keresett áru
– erről szólnak a legfrissebb hírek is, hogy jó
áron veszik külföldön magyar búzát! – és mintha a minőség újra nagyobb szerepet kapna az
áru megítélésében. Bármelyik lehetőség mellett is tesszük le a voksunkat, elsődleges
szempont kell, hogy legyen a fémzárolt, ellen-

7. grafikon

Őszi búzafajták poziciója termés és sikértartalom alapján
– 2018. IKR Agrár kísérletek

(Sofru, Solvieg, Sobbel (CS fajták), Falado,
Pibrac, Gabrio, Dallara, (Syngenta fajtái), a
Basmati, Vyckor, Silverio, (KWS fajták), a Modern, a Soleiho (Momont fajták) az Euclide
(Isterra), a Rubisco (RAGT) és ide tartozik a
szegedi nemesítésű GK Arató is.
A második csoportba a kiegyensúlyozott, azaz
termésben is, sikértartalomban is jól szereplő
fajták sorolhatók, ezek az említett korrelációtörő fajták. A harmadik csoportot a javító minőségű, kiemelkedő sikér - és ezzel együtt
magas fehérjetartalmú és Zeleny-számú -fajták alkotják, melyek meghatározóan a magyar
(szegedi: GK Bagó, martonvásári: Mv Mente,

őrzött és megfelelő módon csávázott vetőmag
használata, a termelési céljainkban kitűzött
terméstervnek megfelelő tápanyagellátás és a
szükség szerinti növényvédelem. Ha ezeket a
feltételeket biztosítani tudjuk, már csak az
égiek áldása kell egy kedvező évjárat formájában, és a siker garantálható. Az IKR Agrár Kft.
Vetőmagkereskedelmi Ágazata a vetőmagok
teljes kínálatával rendelkezésre áll, az évek óta
végzett kísérleti munka eredményei alapján
kiválasztott saját előállítású vetőmagokat is
beleértve. Forduljanak hozzánk bizalommal!
Dr. Kiss Erzsébet

Agrár Horizont
az Agrotec Magyarország Kft.
és az IKR Agrár Kft. kiadványa

Felelős kiadó:
Illés Zoltán
és Nagy Lajos

Kiadja a Magyar Mezőgazdaság Kft.
Szerkeszti a MASH Kft.

Agrár
Horizont
Pauker-Holding
Kft. | 37

Nyomdai munkák:

XXXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Használt gépek
Ssz.

Típus

Évjárat

Üzemóra

Motorteljesítmény LE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NEW HOLLAND TX66
NEW HOLLAND CX6090
NEW HOLLAND CX6090
NEW HOLLAND CSX7080
NEW HOLLAND CSX7080
NEW HOLLAND CX840
NEW HOLLAND CS660
NEWHOLLAND CS540
CLAAS MEGA 360

1997
2013
2012
2007
2008
2003
2006
2004
2007

4925
1121/1518
2515/3470
2402/3164
2425/2962
5510/3978
4135/5565
2790/4332
1547/3502

270
300
300
300
300
300
280
238
255

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NEW HOLLAND T8.360
NEW HOLLAND TG285
NEW HOLLAND T7050
NEW HOLLAND TM190
NEW HOLLAND T8030
CASE MAGNUM 235
CASE MAGNUM 290
JOHN DEERE 6830
JOHN DEERE 8330

2011
2003
2007
2003
2007
2011
2011
2009
2007

5300
8350
7744
11400
8100
5899
4189
9292
10673

312/343
310
195
194
270
235
290
140
275

19.
20.

Merlo P35.7K
Hardi New Commander
4500/24 TF

2001
2014

10166
-

84
-
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Kiegészítő tartozékok

Kombájn
6,1 m vágóasztal, szállítókocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár
6,1 m Variffed vágóasztal, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, újszerű állapotú!
6,1 m Variffed vágóasztal, szállítókocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, azonnal munkára fogható
6,1 m vágóasztal, kocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, önszintezős rosta
6,1 m Varifeed vágóasztal, kocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, fix rosta, átvizsgált gép!
6,1 m vágóasztal, kocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, fix rosta
6,1 m vágóasztal, kocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, fix rosta
5,1 m vágóasztal, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, fix rosta, levegő rendszer
C510 adapter, szállítókocsi, szalmaszecskázó, jó műszaki állapot
TRAKTOR
Powershift váltó, rugózott híd, rugózott fülke, légfék, frontsúly
Powershift váltó, klíma, légfék, 31 tonna vontatás
Rugózott mellső híd, rugózott fülke, légfék, klíma, 4 kör kihely. hidraulika, újszerű első gumik, hátsó keréksúly
Powershift váltó, klíma, légfék, 4 kör kihely. Hidraulika, felújított adagoló
Powershift váltó, klíma, légfék, rugózott első híd, szép esztétikai állapot
Powershift váltó, rugózott híd, légfék, Michelin gumik, frontsúly
Powershift váltó, rugózott híd, légfék, jó állapotú Michelin gumik, frontsúly, megkímélt gép!
Fix híd, 40km/h-s powerquad váltó, klíma, légfék
Powershift váltó, klíma, légfék, frontsúly, hátsó keréksúly, fix híd
munkagép
7m-es gémkitolás, 3,5tonna teherbírás. A gép üzemképes állapotú!
4500 l, 24 m-es légzsákos keret, ultrahangos keret magasság állítás,
7 elektromos szakasz, HC monitor, légfék, állítható nyomtáv
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Ár Forint
[nettó]
5 300 000
35 000 000
28 500 000
17 000 000
18 000 000
14 950 000
13 000 000
9 200 000
19 900 000
17 500 000
6 800 000
10 200 000
4 500 000
10 300 000
18 500 000
23,900,000
8 500 000
17 500 000
3 800 000
9 950 000
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