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Köszöntő

Immár öt éve, hogy elkezdtük felépíteni cégünket. nagyon gyorsan eltelt ez az idő, viszont sok mindent 
sikerült végrehajtanunk úgy, ahogy ezt elterveztük. természetesen mindig csúszott be egy-egy várat-
lan esemény, ami gyors reagálásra késztetett bennünket, de ezek az új kihívások legalább folyamato-
san edzésben tartottak bennünket, az egyre gyorsabban változó világban.
Vevőinknek, partnereinknek is napi szinten alkalmazkodniuk kell az új piaci trendekhez, gazdasági kö-
rülményekhez, technológiai fejlesztésekhez és nem utolsó sorban az időjárás kihívásaihoz. Mi sem 
tehetünk másként, hiszen a versenyben maradáshoz elengedhetetlen a folyamatos korszerűsítés és 
képzés. őszintén elmondom nem mindig olyan könnyű ez, amikor nem múlik el úgy egy negyedév, 
hogy a gyártók ne bocsátanának ki egy-két új terméket teljesen új technológiai tartalommal. Például 
régebben egy traktormodell 5-6, de akár 10 évig is folyamatos gyártásban volt, ma viszont már 2 éven 
belül jön az elődöt leváltó, modernebb változat – környezetbarátabb motorral, komfortosabb fülkével, 
precízebb irányíthatósággal és automata vezérlésekkel.
Az elmúlt öt évben 2,5 milliárd forintot költöttünk beruházásra, fejlesztésre. Könnyen megtehettük ezt, 
hiszen tulajdonosunk bizalmának köszönhetően, a teljes profit minden évben a cégben maradt, ami 
megfelelő forrást biztosít a vállalat növekedésére és a jövőnk építésére. négy új telepet hoztunk létre 
és három helyen korszerűsítettük az ingatlan valamelyik részét, műhelyt vagy iroda helyiséget. Befe-
jeztük komáromi speciális hidraulika műhelyünk kialakítását. szerelőink büszkén mondhatják el, hogy 
az autójuk átlagéletkora nem éri el a 4 évet, mindegyikük komplett szerszámozottsággal és laptoppal 
rendelkezik, sőt minden második szakemberünk gyári diagnosztikai Est-vel van ellátva.

Jelen kiadványunk is jól példázza a legaktuálisabb innovációkat, hiszen a new Hollandtól bemutatjuk a legmodernebb t5-ös fokozatmentes 
erőátvitellel szerelt traktorcsaládot, a teljesen átdolgozott teleszkópos modellpalettát valamint a legfrissebb kombájnfejlesztéseket. nem marad-
hatnak ki a precíziós gazdálkodás és az öntözés legújabb vívmányai sem.
Végezetül pedig szeretném megköszönni minden kedves olvasónknak az elmúlt évi együttműködést és sikerekben gazdag új évet, és jó egész-
séget kívánok!

Illés Zoltán

Elköszönés. Valószínű nem csak vállalatvezetői sors az, hogy az ember a folyamatos pszichés terhelés 
eredményeképpen lélekben időnként elfogy. Ilyenkor szoktam Hemingway intelmét segítségül hívni: 
„Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned re-
mények és csodák”. Az ember pörgeti a mókuskereket, aztán ha szerencséje van (vagy ha a gondvise-
lés úgy akarja) időben érkezik a kardiológiára, kap egy „chiptuningot”, és megy tovább, mintha mi sem 
történt volna, viszi tovább a lendület.
Azonban nem szabad a sorsot kísérteni, ezért nyugdíjasként úgy döntöttem, hogy az operatív ügyve-
zetői feladatokat átadom utódomnak, Aranyosi Károly kollégámnak, akivel 35 éve dolgozunk együtt és 
az elmúlt 2 évtizedben ágazati igazgatóként minden évben sikerre vitte a műtrágyakereskedelmi tevé-
kenységet. Rendelkezik mindazon kompetenciákkal, amelyek a vállalat törés nélküli fejlődését biztosít-
ják. A tulajdonos képviselőivel egyeztetve továbbra is ügyvezetői minőségben, háttérszereplőként te-
vékenykedem, de a megmondóember ezentúl nem én leszek. 
összességében szerencsésnek mondhatom magam, mert 40 éves bábolnai pályafutásom alatt mindig 
olyan vezetői feladatokat kaptam, amelyek újabb és újabb kihívások elé állítottak. A 4 évtized alatt él-
tem a magyar mezőgazdaság fénykorában, megéltem hanyatlását, majd újraépülését. Érdekes módon 
a különböző kinevezéseket nem én kerestem, azok találtak meg engem. Mindig sok ember tartozott 
irányításom alá. Ezt komoly felelősségként éltem meg, tudatosult bennem, hogy az emberek az adott 
cégben a munkaerejüket adják el és nem az emberi méltóságukat. Hiszem, hogy az embereket tisztel-
ni és szeretni kell, és bizalommal kell feléjük fordulni, mert az ember azt kapja vissza, amit kisugároz. 

Ezt nem lehet megjátszani, ez vagy belülről jön, vagy hamis. Lehet, hogy túl idealistának tűnik ez a filozófia, de esetemben működött, hogy 
munkatársaim felé bizalommal fordultam, mert hiszem, hogy az alkotó energiák egy ilyen munkahelyi légkörben hasznosulnak a legjobban. ter-
mészetesen elenyésző számban ugyan, értek csalódások, de hitemben nem tudtak megtörni. 
Vállalatvezetőként mindig arra törekedtem, és munkatársaimat is arra sarkalltam, hogy termelő, szállító partnereinkkel is korrekt, kiszámítható, embe-
ri és üzleti kapcsolatot alakítsanak ki. Üzleti sikereink, piaci előremenetelünk, egyre erősödő kapcsolati tőkénk igazolja vissza e koncepció sikerét.  
Köszönöm munkatársaimnak, partnereinknek, leány- és testvérvállalataink vezetőinek, munkatársainak az együttműködést, a tisztességet, azt 
hogy tevékeny részesei voltatok közös sikereink elérésének. Megtiszteltetés volt Veletek dolgozni. Mit is lehet ilyenkor kívánni? A legjobbakat!
Hitvallásom:

Ó, Barátaim, ha egy fénysugár  
Lelketekig hullt, át a lelkemen:  
 
nem enyém az a fény, csak bennem jár.  
Istennek köszönjétek, - ne nekem! Nagy Lajos



EIMA 2018

Az olaszországi EIMA mezőgazdasági szakkiállítást 2018. november 7–11. között rendezték 
meg Bolognában.
Ezen a nagyszabású nemzetközi eseményen a new Holland három díjat is bezsebelt. Az elis-
meréseket mindig olyan technikai újdonságok kapják, amelyek innovációt jelentenek a termék-
minőség, biztonság vagy környezeti fenntarthatóság terén. 
Az egyik kitüntetés a CR Revelation kombájnokon lévő Intellisense rendszernek szólt. Olyan 
proaktív és automata beállító rendszerről van szó, amely maximalizálja az áteresztőképessé-
get, miközben minimális szinten tartja a szórást és a tört szemek arányát.
Díjat kapott a legújabb new Holland t5 Auto Command traktorsorozat is, amelyet fokozatmen-
tes váltóval, illetve a legfelső emissziós szintet képviselő stage V motorral láttak el.
Bolognában a fentiek mellett elismerték az intelligens pótkocsi-fékrendszert is. Ez javítja a pót-
kocsit húzó erőgépek stabilitását fékezés közben, a hátul lévő tréler ugyanis a rendszer révén 
nem képes többé megtolni a traktort, így elkerülhető a bebicskázás veszélyes jelensége is.

HÍREK
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AGROmashEXPO

Az idei évben gépóriásokkal jelentke-
zünk, és bemutatkozik a t5 Auto Com-
mand, a kompakt szántőföldi traktorok új 
etalonja. A t5 Auto Commandról részle-
tes bemutatót olvashat magazinunk 6-7. 
oldalán. 

AGROTEC nyereményjáték
szerezze meg az AGROtEC ajándékok 
valamelyikét! A főbejáratoknál keresse 
hostesseinket és pörgesse meg szeren-
csekerekünket. A nyeremény minden 
pörgetésnél garantált, vadássza le a 
legnagyobb értékű ajándékaink egyikét!

KóbORKáK

Az IKR Agrár szerencs FMÜ dolgozói, Hutter 
Ádám vezetésével 2019. januárjától minden 
hónapban összeadnak egy jelképes összeget, 
amivel a szerencsi Kóborkák Állatvédő Ala-
pítványnak próbálnak segíteni. Egyeztetve az 
alapítvánnyal élelemmel és egyéb szükséges 
javakkal próbálnak segíteni. 
Mérész Lajos művezető január 2-ikán elhozta 
a képen látható kutyust, Kátyut, akiről a mű-
trágya üzem dolgozói gondoskodnak.

ÚjAbb 
ELsősEGéLy TANfOLyAM
Az IKR Park központi irodaépületének portá-
ján elhelyeztek egy automata de fib ril látort.  
A korábbi elsősegély tanfolyam folytatása-
ként 15 kolléga sajátíthatta el az eszköz 
szakszerű használatát, ezzel lehetővé téve 
szükség esetén a mielőbbi segítségnyújtást. 



bábOLNAI GAZdANAPOK 

tavaly 31. alkalommal látogathattak az érdek-
lődők a Bábolnai Gazdanapokra. Ebben az év-
ben a húszezer négyzetméternyi kiállítói terü-
letből az AGROtEC és IKR Agrár közösen több 
mint háromezret foglalt el, és várta négy na-
pon át a szakmai és érdeklődő közönséget. 
sokan kíváncsiak voltak a kiállított termékek-
re és szakmai programokra: mintegy 30 ezer 
ember látogatott Bábolnára.
A Gazdanapok egyik legnézettebb programjá-
vá sikerült tennünk a gyakorlati gépbemuta-
tónkat, annak ellenére, hogy rendkívül nagy 
mennyiségű csapadék hullott a kiállítás nyi-
tása előtti napokban. A mintegy 200 fős 
szakmai közönség előtt hét gépkapcsolást 
vonultattunk fel, és közben az érdeklődőket 
igyekeztünk szakszerűen tájékoztatatni a gé-
pek paramétereiről, munkájáról és teljesítmé-
nyéről. Bemutattuk a többi között az őszi ka-
lászos gabonavetési szezonban jól használható 
275 LE-s new Holland t7.275 HD BluePower 
traktorral vontatott, Pöttinger terrasem C6 
hat méteres munkaszélességű sűrűsoros ga-
bonamulcsba vető gépkombinációt is.
Ismét bebizonyosodott, hogy nagy igény van 
a gyakorlati bemutatókra, ahol a résztvevők 
működés közben tekinthetik meg a gépeket.

HÍREK
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2018 MARGójáRA

Idén is megtartottuk cégcsoportjaink évzáró 
és évértékelő rendezvényeit. 
Az AGROtEC Open-t szlovákiában tartottuk, 
ahol 2 napos program keretén belül értékeltük 
a 2018-as évet, és tűztünk ki új célokat 2019-
re. Az Openen kihirdettük az Év Dolgozói Prog-
ramunk nyerteseit is, ezúton is gratulálunk 
nekik az éves teljesítményükért. 
Az IKR Agrár siófoki évzáró rendezvényén a 
szokásos nyolccal ellentétben ezúttal 25 kollé-
ga kapott „év dolgozója” kitüntetést. Az év 
terményfelvásárlója: Varga István, Gál József, 
a terménykereskedelmi ágazati munkatársa: 
Szekeres Orsolya. Az év vetőmag értékesítője: 
Hrotkó Norbert, vetőmag ágazati munkatársa: 
Halasi Kinga. Az év növényvédő szer értékesí-
tője: Szüts Tamás, Töltéssy Áron, növényvédő 
szer raktárosa: Patzák László, Hák Norbert, 
Lakatos Csaba. Az év műtrágya értékesítője: 
Dikovics Sándor, Karóczkay Dávid, műtrágya 
kereskedelmi munkatársa: Samu Zoltán, Tóth 
Imre, Földváriné Windischmann Erzsébet, Rácz 
Mihály, Tarsoly Tibor, műtrágya ágazati munka-
társa: Fülöp Erzsébet. Az év asszisztense: Tóth 
Angelika, Koma Erika, Hornyák Józsefné Marika, 
Temesvári Gréta. Az év informatikai munkatársa: 
Kráz Péter. Az év ügyviteli munkatársa: 
Cserháti Ágota. Az év pénzügyi munkatársa: 
Sebestyén Andrea.
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Kezelőbarát, kényelmes, precíz és üzem-
anyag-hatékonyan üzemeltethető – ezek a 
new Holland Auto Command traktorok leg-
többször emlegetett pozitív tulajdonságai, 
amiket partnereinkkel történő beszélgetése-
ink során hallunk. A saját fejlesztésű és 
gyártású new Holland fokozatmentes sebes-
ségváltót először 2010-ben építették be az 
akkori t7070-es modellekbe. 
Ahogyan teltek-múltak az évek, folyamatosan 
gyarapodott azon traktormodellek száma, ame-
lyek elérhetővé váltak Auto Command verzió-
ban, így 2018-ra egy-két kivételtől eltekintve 
az összes t6/ t7/ t8 erőgép esetében lehetett 
választani a Powershift és a fokozatmentes AC 
verzió között. Ez az erőgépkínálat-fejlődés tö-
retlenül folytatódik 2019-ben is, méghozzá a szá-
munkra nagyon fontos és a palettánkon igen 
népszerű t5 erőgépcsalád legújabb tagjai lesz-
nek rendelhetőek, immáron AC verzióban is.   
A new Holland a 2018. novemberi Bolognai 
EIMA seregszemlén mutatta be a nagyközön-
ségnek vadonatúj t5 Auto Command erőgép-
családját, amely négy különböző motortelje-
sítménnyel érhető el a 2019-es év első hó-
napjaitól.

Az új t5 AC traktorok fejlesztésekor az állt a 
középpontban, hogy a felsőbb kategóriás 
new Holland erőgépekből jól ismert és kere-
sett Auto Command fokozatmentes erőátvite-
li egységet a Magyarországon is közkedvelt 
t5 traktorokba is elérhetővé tegyék. A vado-
natúj stage V kompatibilis 4,5 literes nEF 
motorok szolgáltatják azt a masszív teljesít-
ményt, ami egy igazán erőteljes erőgéppé 
teszi a t5 AC-t. A new Holland t6-os trakto-

rokról átemelt, tágasabb rugózott kabin pedig 
az alsó-középkategóriában új etalont teremt a 
komfortfokozat terén. 
Az új t5 Auto Command traktor tökéletesen 
egyesíti magában a kompakt traktorok összes 
előnyét, a legmagasabb szintű kényelmet, il-
letve azt a masszív motorteljesítményt nyújt-
ja, amire egyre inkább növekvő igény mutat-
kozik ebben a gépkategóriában is. Az új t5 
Auto Command ideális megoldást kínál a 
szántóföldi vagy ültetvényes gazdálkodáshoz, 
a szállítási feladatok ellátására, de akár fenn-
tartási vagy önkormányzati munkák elvégzé-
sére is tökéletes választásnak bizonyul.

IPARáG vEZETő AuTO COMMANd 
hATéKONysáG 
A folyamatosan alkalmazkodó sebességváltó 
áttétel, mint ahogy a kategória legtöbb foko-
zatmentesen változtatható áttételű, vagy más 
néven CVt sebességváltójánál egy hidroszta-
tikus hajtásegység és mechanikus áttételek 
kombinálásával valósítható meg. 
Ezen sebességváltók működési elvében rejlő 
hatékonyságot az jellemzi, hogy milyen a se-
bességváltó mechanikus-hidrosztatikus haj-

táságak aránya a haladási sebesség függvé-
nyében. Elmondható, hogy működés során a 
new Holland Auto Command sebességváltó 
a hatékonyság szempontjából kiemelkedően 
fontos 5-15 km/h sebességtartományban lé-
nyegesen kisebb mértékben használja a hid-
rosztatikus hajtás ágat, sőt 2 kitüntetett se-
bességnél tisztán mechanikus hajtásátvitelt 
biztosít, ahol a legnagyobb a váltómű haté-
konysága. 

A különbség a többi piacon kapható fokozat-
mentes váltóművekhez viszonyítva, hogy  
működés közben a sebességváltó négy olyan 
üzemi munkaponttal rendelkezik, ahol a hidro-
sztatika hajtásaránya 0 és így a hajtásátvitel 
tisztán mechanikus, a sebességváltó hatásfo-
ka ilyenkor a legnagyobb. 
A négy különböző üzemeltetési mód, Automa-
tikus, Menetvezérlés (vagy tempomat), tLt és 
Manuális üzemmód lehetővé teszi, hogy bármi-
lyen jellegű munkát is végezzen a traktor az 
üzemeltetéshez szükséges optimális feltétele-
ket könnyen be lehessen állítani és hosszan 
fent lehessen tartani (optimális motorfordulat, 
haladási sebesség vagy terhelés) az aktuális 
munkaműveleti igénynek megfelelően.

KITűNő váLAsZTás A LEGTöbb 
MEZőGAZdAsáGI TEvéKENyséGhEZ 
A new Holland és az AGROtEC elsősorban 
olyan kis- és közepes méretű gazdaságoknak 
ajánlja az új t5 Auto Command erőgépét, ahol 
elsődleges kiválasztási szempontnak számíta-
nak a legmagasabb igényt is kielégítő profesz-
szionális technológiai megoldások, valamint 
az ebben az erőgép kategóriában eddig nem 

megszokott komfortfokozatot, illetve gazdasá-
gos üzemanyag-fogyasztást várnak el a trak-
tortól. A t5 lehető legideálisabb választás ab-
ban az esetben is, ha homlokrakodót szeret-
nének rászerelni, vagy a gép rendszeresen 
üzemeltet tLt hajtást igénylő munkagépeket 
(pl. bálázó), illetve sokat kell közúti szállítást 
végezni vele. 
Ezek az erőgépek egy gazdaságban az úgyne-
vezett „mindenes” szerepét tölthetik be, 

Modell
Névleges 

motor-
teljesítmény (LE)  

Maximális 
motor-

teljesítmény (LE)  

t5.110 AC 100 110

t5.120 AC 110 120

t5.130 AC 120 130

t5.140 AC 130 140

t5 auto Command 
a kompakt szántóföldi traktorok új etalonja
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ugyanis a szállítási feladatok mellett köny-
nyebb szántóföldi vagy ültetvényes munkála-
tok ellátására ugyanúgy gazdaságosan hasz-
nálhatók, mint a valamelyest nagyobb motor- 
vagy hidraulikateljesítményt és vonóerőt 
igénylő talajelőkészítő munkák elvégzésére, 
mindemellett – a kompakt méretéből is adó-
dóan – kiváló választásnak bizonyulnak állat-
tartó telepeken történő, legkülönfélébb alkal-
mazás esetében is.
Az alacsony kabinmagasság, az optimális 
tengelytáv, a kiváló súlyelosztás és tömeg/tel-
jesítmény arány, a mellső kerekek nagy befor-
dulási szöge (55 fok) különösen mozgékonnyá, 
illetve sokoldalúvá teszik a t5 traktort.

sTAGE v. COMMON RAIL MOTOROK 
– ERőTőL duZZAdó TRAKTOROK
A Common Rail motorok nagyobb forgatónyo-
matékuknak, nyomatékrugalmasságuknak és 
precíz vezérlésüknek köszönhetően közvetle-
nebb módon reagálnak azokra a terhelésválto-

zásokra, amelyek jellemzően érik az erőgépe-
ket szántóföldi vagy akár országúti alkalmazá-
sok során. A közös nyomócsöves technológia 
másik lényeges előnye az alacsony fajlagos 
üzemanyag-fogyasztás, a hengerenkénti 4 
szelep pedig garantálja az intenzív gázcserét. 
Az erőforrások már 1800-as percenkénti mo-
torfordulaton elérik maximális teljesítményü-
ket és utána azt stabilan tartják, ez ideális 
üzemeltetést jelent szántóföldi vagy országúti 
feladatokhoz egyaránt. Az új stage V. erőfor-
rások 40 százalékkal kevesebb kormot bocsá-
tanak, mint az előd tier 4B motorok. 

sIdEwINdER II. KARTáMAsZ 
– A GéPKEZELő A KöZéPPONTbAN
A díjnyertes sideWinder II jobboldali kö-
nyöktámasz fejlesztési munkálataiba több 
mint 300 végfelhasználót vontak be annak 
érdekében, hogy egy könnyen és kényelme-
sen használható kezelőszervet hozzanak lét-
re. Az elmúlt évek során nagy kedvence lett 

a new Holland nagy- és középkategóriás 
traktorait használó partnereinek, immár a 
t5 AC esetében is alapfelszereltségnek szá-
mít. 
Az Integrált vezérlő panel gyors hozzáférést 
tesz lehetővé az olyan funkciókhoz, mint pl. a 
terralock vonóerővezérlő-rendszer, az auto-
mata tLt és differenciálzár, az Auto Command 
menet üzemmódok, a hátsó 3-pont emelése-
süllyesztése, vagy éppen a mellső hídrugózás 
ki-be kapcsolása. 
A jobboldali kartámaszon található a 
Command Grip vezérlőkar is, amellyel egy 
újjal irányt válthatunk, vezérelhetjük az 
elektrohidraulikus kihelyezett szelepeket, a 
hátsó 3-pont függesztőszerkezet emelését 
és süllyesztését, az Intellisteer kormányau-
tomatika rendszert, táblavégi forduló rend-
szert, de akár aktiválhatjuk az Auto 
Command sebességváltó menetvezérlést is. 
Ugyanezen a karon igény szerint állíthatunk 
be célsebességeket, például beállíthatunk 

t5 auto Command 
u
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egy munkasebességet 2. célsebességként, 
valamint egy sorvégi forduló sebességet 1. 
célsebességként. A kettő kiválasztható cél-
sebességet egy gombnyomással előhívhat-
juk és válthatunk is köztük. A vezérlőkar ki-
alakításának egyik fontos előnye, hogy lehe-
tővé teszi több művelet együttes végrehaj-
tását. A nyomóerőarányos vezérlés azt je-
lenti, hogy a CommandGrip vezérlőkar min dig 
a legergonomikusabb helyzetben van a me-
netsebességtől függetlenül. 
Az IntelliView IV érintőképernyős színes mo-
nitor könnyen hozzáférhető információkat 

szolgáltat a gépkezelő számára a munkavég-
zés hatékonyságára, a szervizadatokra és a 
teljesítményadatokra vonatkozóan. továbbá 
olyan fontos jellemzők állíthatóak be segítsé-
gével, mint a kihelyezett szelepek átfolyása 
és időzítése. A teljes mértékben IsOBUs 
kompatibilis IntelliView IV. monitor a munka-
gépek széles skálájának működtetésére 
használható. Hogy mindezen funkciók tényleg 
egy karnyújtásnyira legyenek a magasabb 
vagy alacsonyabb gépkezelőktől is egy a 
sideWinder II oldalán található gomb segítsé-
gével az egész kartámasz pozíciója elektroni-
kusan fel-le állítható.

RuGóZOTT KAbIN és RuGóZOTT ELső híd 
A nap-nap után végigdolgozott hosszú műszakok 
során a Comfort Ride kabinrugózás akár 25 
százalékkal is képes csökkenteni a gépkezelőre 
ható vibrációt. Az eredmény pedig kisebb mérté-
kű kifáradást és kellemesebb munkakörnyezetet 
biztosít a hosszú munkanapokon is.
A terraglide rugózott első híddal kiegészített 
kabinrugózás és a prémium minőségű légru-
gós vezetőülés együtt olyan egyedüálló kom-
fortszintet biztosít ami eddig csak nagyobb 
teljesítményű erőgépekben volt elérhető. Ez 
az erősített 1,5 vagy 1,75 osztályú híd na-

gyobb teherbírással bír, és korlátozott csúszá-
sú (Limited slip) kivitelben, de akár teljesen 
záró automata differenciálzárral és fékkel is 
szerelhető. 
szintén az új erősített első hidaknak köszön-
hetően akár nagyobb átmérőjű 28 colos első 
kerék is rendelhető (380/70R28 vagy 
440/65R28 méretben). 
Az első hídrugózás 80 mm-es úton csillapít 
(alaphelyzetből 50 mm-t fel, illetve 30 mm-t 
le) és a dupla hidraulikus akkumulátornak 
köszönhetően a mérések szerint mintegy 16 
százalékkal csökkenti a gép szerkezetére ható 

intenzív erőhatásokat a fixhidas változathoz 
viszonyítva. Egy billenőkapcsoló segítségével 
három különböző üzemmód választható ki. 
Aktív üzemmódban bekapcsoljuk a rugózást, 
azonban ez ki is kapcsolható ekkor úgy mű-
ködik, mintha fix híddal szerelték volna. A 
manuális szintező mód kiválasztásával pedig 
a gépkezelő tetszés szerint állíthatja be az 
első híd magassági pozícióját. 

MAGAs sZINTű ALAPfELsZERELTséG 
A t5 AC traktorok prémiumszintű alapfelsze-
reltsége 8 db kabintetőbe integrált halogén 
munkalámpát tartalmaz, azonban mindez 
igény szerint lecserélhető 8, 12 vagy 16 db 
LED munkalámpára is. Kiegészítve a motor-
házba integrált, nagy intenzitású halogén és 
LED munkalámpákkal a hosszú munkanapok 
során nem jelenthet problémát az éjszakai 
munkavégzés sem. 
A new Holland t5 AC traktorok a kiemelkedő 
teljesítményjellemzőik mellett komfortfokozat-
ban is igazi prémium termékhez méltó jellem-
zőkkel bírnak. Egy gépkezelő számára az egyik 
legfontosabb egy hosszúra nyúlt munkanap so-
rán, hogy milyen ülésben ül, azt mennyire ponto-
san tudja beállítani a testméretéhez, milyen fi-
nom rugózással rendelkezik. Az alapfelszerelt-

ségben kínált Comfort ülés is már alacsonyfrek-
venciás légrugózással rendelkezik, az ülőlap, illet-
ve a háttámla szélességét és hosszát is úgy 
alakították ki, hogy a lehető legmagasabb kom-
fortérzetet adja. A rugózási út és a csillapítás 
mértéke mellett hossz- és magasságállítást is 
végezhetünk. A kezelő súlyához igazodva auto-
matikusan beállítja a rugózás mértékét. 

bLuEPOwER – EXKLuZív KIvITELEZés
Az egyedi fényezésű t5.140 Auto Command 
modellek prémium minőségű vezetői élményt 
biztosítanak. A hihetetlen teljesítményt pedig 

kényelemmel ötvözték – nem utolsó sorban pe-
dig olyan exkluzív megjelenésű erőgépről van 
szó, amellyel biztosan kitűnik majd a tömegből. 
Az ezer közül felismerhető mélykék szín, az ezüst 
felnik és a krómszínű hűtőrácsok vonzzák a te-
kintetet. A puha bőrülés és a szintén bőrborítású 
kormánykerék, valamint az egyedi kialakítású 
szőnyeg is része azon kiegészítők hosszú sorá-
nak, amelyek különlegessé és egyedivé teszik a 
t5 AC erőgépet.

A MAGyAR GAZdáK NAGy KEdvENCE 
– NEw hOLLANd T5 TRAKTOR
Mindezeket figyelembe véve elmondható, 
hogy az új t5 AC erőgépek kínálata – meg-
őrizve a méltán népszerű elődök jó tulajdon-
ságait – olyan további fejlett technológiai 
megoldásokkal egészült ki, amelyek eddig 
csak a nagyobb t6 és t7 traktorszériákra 
voltak jellemzőek. Az összes traktorszériánál 
egységesített és megnyerő külsőt alakítottak 
ki, így minden bizonnyal kategóriája egyik 
legszemrevalóbb, letisztult formavilágú erő-
gépe lesz az új t5 AC.  Minden adott hozzá, 
hogy a régóta íródó sikertörténet tovább 
folytatódjon! 

Molnár István

u
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A Multiva mezőgazdasági munkagépek gyár-
tója a finn  Dometal Oy, amelyet 1997-ben 
Finnország dél-nyugati részén, Loimaa váro-
sában alapítottak. A vállalat létrejöttében 
nagy szerepet játszottak a Loimaa környékén 

jellemző extrém kötött agyagtalajok. A terület 
termékeny, de megműveléséhez rendkívül 
robusztus és hatékony munkagépek szüksé-
gesek. A helyi gazdák nem találtak a piacon 
megfelelő gépeket, ezért örömmel üdvözölték 

az új gyártó gépeit. A Multiva-sztori ezzel 
kezdetét vette. 
A Multiva mezőgazdasági gépeket egyrészt 
hosszú élettartamra, másrészt az agronómia-
ilag elérhető legmagasabb hozamok biztosítá-
sára tervezték. A Multiva egyben egy gondol-
kodásmódot is képvisel, termékeivel szoro-
san összefonódik az igényesség és az alapos-
ság fogalma. Ezen értékeket tartja szem előtt 
a teljes termékfejlesztés során, amely a gaz-
daságokban felmerülő tényleges gyakorlati 
igényekből indul ki. A gyártás során a legap-
róbb részletekre is ügyel a Multiva, hogy a 
termékek nehéz körülmények között is a lehe-
tő legjobb eredményt nyújtsák.
A Multiva a tesztek során különösen termé-
kei gyakorlati teljesítményére, és az elvégzett 
munka minőségére fekteti a hangsúlyt. A 
Multiva termékek arról ismertek, hogy az ag-
ronómiai célok hatékony elérésének igényére 
a lehető legmegbízhatóbb választ adják. Ilyen 
cél a pontos és egyenletes magágy, a jó talaj-
szerkezet és a talajok termőképességének 
fenntartása.
A Multiva termékpalettáján három különböző 
típusú kombinátort találunk: 

OPTIMA T RuGALMAs KOMbINáTOR 
báRMILyEN TALAjTíPushOZ, 
MINdEN GAZdAsáG sZáMáRA
A Multiva Optima t egy hatékony és robusz-
tus magágykészítő, változatos talajtípusok-
hoz. Erős és tartós felépítése a kombinátort 
kiváló magágykészítővé teszi elsődleges ta-
lajmegmunkálás után. Az Optima kimagasló 
rugalmasságot kínál: egyes modelleken a 
munkaszélesség utólagosan növelhető. A tar-
tozékok széles kínálata minden gazda számá-
ra lehetővé teszi, hogy szükségleteinek meg-
felelő magágykészítőt használjon. sokoldalú-
sága mellett az Optima t egy erős és tartós 
kombinátor, amivel a magágykészítés rutin-
feladat lesz. Hosszú és erős vázszerkezete a 
hét kapasorral biztos alapot ad, amelyen az 
eltömődésmentes felépítés és a hatékony 
munkavégzés nyugszanak. 

multiva 

Optima t

topLine Cross

topline super XL

 a minőség jegyében
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Optima T műszaki adatok
Optima T500 T600 T700 T800 T900 T1000
Kapák száma 67 79 91 105 117 129
Kapa eloszlás mm 75 75 75 75 75 75
sorok száma 7 7 7 7 7 9
Munkaszélesség, cm 500 600 700 800 900 1000
Kerethosszúság, cm 300 300 300 300 300 410
szállítási szélesség, cm 300 340 340 340 340 420
Vonóerőigény, LE 110-140 150-180 180-220 220-260 260-300 300-350
Abroncsok 250/65-14.5 250/65-14.5 250/65-14.5 300/65-12 300/65-12 340/55-16
tömeg, kg * 2420 3100 3500 4450 4850 7030

TopLine Cross műszaki adatok
TopLine Cross 600 700 800 900 1000
Kapák száma 72 82 93 105 119
Kapa eloszlás, mm 80 80 80 80 80
sorok száma 8 8 8 8 8
Munkaszélesség, cm 600 680 780 880 1000
Kerethosszúság, cm 410 410 410 410 410
szállítási szélesség, cm 300 300 360 360 440
szállítási magasság, cm 315 355 385 430 440
Vonóerőigény, LE 180-220 230-270 280-320 320-360 370-420
Abroncs méretek 300/65-12 300/65-12 340/55-16 340/55-16 340/55-16
Opciós abroncs méretek 340/55-16 340/55-16 - - -
tömeg, kg * 4720 5320 6440 7110 8390

TopLine super műszaki adatok
TopLine super 500 600 700 800 900 1000 1250 1500
Kapák száma 50 59 67 77 87 101 129 143
Kapa eloszlás, mm 100 100 100 100 100 100 100 100
sorok száma 9 9 9 9 9 9 9 9
Munkaszélesség, cm 500 600 680 780 880 1000 1300 1450
Kerethosszúság, cm 410 410 410 410 410 410 410 410
szállítási szélesség, cm 300 300 300 360 360 440 440 440
szállítási magasság, cm 265 310 350 380 425 440 440 440
Vonóerőigény, LE 150-180 180-220 230-270 280-320 320-360 370-420 360-450 500-600
Abroncs méretek 300/65-12 300/65-12 300/65-12 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16
Opciós abroncs méretek - 340/55-16 340/55-16 - - - - -
Kerekek száma 8 8 8 8 8 10 10 14
tömeg, kg * 3580 3930 4580 5650 6090 7370 9320 11025

TOPLINE CROss KIvéTELEs RésZLETEK, 
MAXIMáLIs hATéKONysáG
A Multiva topLine Cross magágykészítő kom-
binátort a lehető legjobb hatékonyságra tervez-
ték, kifejezetten a nehéz talajokon végzett 
magágykészítés mestere. Robusztus felépíté-
sével és gazdag felszereltségével kiváló mun-
kát végez, gyakran egymenetben elérhető az 
egyenletes magágy és optimális talajszerke-
zet. A topLine Cross hatékonyságának záloga 
a kapák nagy száma és a kivételes középső 
simító rendszer, amely hatékonyan aprítja a 
rögöket és finomítja a magágy szerkezetét. A 
topLine Cross hosszú váza a nyolc kapasorral 
lehetővé teszi, hogy az egyes kapák nagy tá-
volságra kerüljenek egymástól, a tágas kialakí-

tással elősegítve az eltömődésmentes műkö-
dést. A gép jól használható sekély művelési 
módnál, illetve kiválóan megfelel zöldségek, 
cukorrépa és burgonya magágyának elkészíté-
sére is.

TOPLINE suPER XL 
KOMbINáTOR, AMI TöbbET Ad
A topLine super XL egy úttörő modell. A 
Multiva kombinátorok kivételesen hatékonyak 
a kiváló minőségű magágy előkészítésében. 
tágas felépítésük lehetővé teszi a magágy-
készítést igen nehéz körülmények között is, 
akár nagy mennyiségű kukorica és napraforgó 
szármaradvány mellett. A topLine super XL 
mindig első osztályú magágyat készít. Kalá-

szosok után a magágy akár közvetlenül a tar-
lóba is készíthető. Bármilyen talajon, legyen az 
szántott vagy lazított talaj, de akár háborítatlan 
kalászos tarló, a topLine super XL egyenletes 
magágyat és optimális talajszerkezetet bizto-
sít. Ez elősegíti az egyenletes kelést és a talaj-
nedvesség megtartását. 
A topLine super XL aratás után alkalmas 
tarló hántásra, ezzel felgyorsítva a növényi 
maradványok lebomlását. A munkafolyamat 
során a topLine super XL nagy hektárteljesít-
ményéből is profitálhat, stabil és erős vázá-
nak köszönhetően akár 15km/h munkasebes-
séggel is dolgozhat.

forró Péter
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számos hazai növénytermesztő gazdaság ter-
méseredményeiben rejlő lehetőségek vizsgá-
latakor bebizonyosodott, hogy a tápanyag-
utánpótlásban alkalmazott műtrágyázási szo-
kásokon változtatva, érdemes és javasolt 
kéntartalmú nitrogén műtrágyát használni. Az 
ns műtrágyák okszerű és hiánytüneteket 
megelőző használatával, a terméshozamok, 
továbbá a termés minősége (pl.: olajnövények) 
hosszú távon és kiszámíthatóan javulhat.
Magyarország termőtalajaiban megtalálható 
kén tápelem nagy része kötött formában van 
jelen. Az ásványosodása rendkívül lassú folya-
mat, és azok üteme önmagában nem képes az 
intenzív növénytermesztés igényeinek megfe-
lelni. Ezért a növények számára elérhető, táp-
elemként felvehető kén nagy része a légkörből 
származhat, vagy szerves anyagokkal és mű-
trágya hatóanyagok pótlásával lehetséges.

MIéRT fOGyNAK EL A KéN KésZLETEK?
A környezetvédelemnek köszönhetően né-
hány évtizede drasztikusan csökkent a kör-
nyezetünk (kén) légköri- és talajterhelése.
– csökkent az ipari kénkibocsátás,
– csökkent az üzem- és hajtóanyagok kéntar-
talma,
– csökkent a szulfát tartamú műtrágyák 
használata,
– csökken a talaj humusztartalma, így csök-
kent a talaj kénraktározó képessége is,
– csökken a szerves kén képződésében aktív 
mikroorganizmusok tevékenysége,
– nő a kockázata a kén kimosódásának, a 
nagy mennyiségű csapadék vagy intenzív 
öntözésnek köszönhetően.

hOGyAN jELENTKEZNEK 
KéNhIáNy TüNETEI?
nem mobilis tápelemként, a hiánytünetek a 
fiatal hajtásokon jelentkeznek. vigyázat! A 
kén és nitrogén hiánytüneteit nehéz meg-
különböztetni egymástól. A fehérjeszinté-
zis akadályozott, oldható nitrogénvegyületek 
halmozódnak fel, és egy idő után a nitrogén-

hiányra jellemző sárgulás jelentkezik. A kén-
hiányos levelek kisebbek, az idősebb levelek 
nem halnak el, mint a nitrogénhiány esetén.
A kén, a növények számára nélkülözhetetlen. 
Fontos szerepe van az enzimek, fehérjék és 
vitaminok felépítésében. Részt vesz a foto-
szintézisben, a zsírsavak szintézisében, a 
növények életfunkcióit befolyásoló kéntartal-
mú aminosavak építőeleme. szerepe van a 
növényi immunrendszer megfelelő működé-

sében. szabályozza a növény fagytűrő képes-
ségét. Az olajosnövényekre (repce, naprafor-
gó) jellemző, hogy magasabb a kénigényük.

AZ ősZI bÚZA KéNfELvéTELéNEK 
dINAMIKájA
Bizonyított tény, hogy az ősz búza kénigénye 
március végére, április elejére eléri csúcspont-
ját, majd ezt követően kb. 1 hónapon keresztül 
(a változó időjárás alakulása és eltérő talajfé-
leségek függvényében változhat) drasztikusan 
lecsökken.
– őszi búza kénigényét kielégítve javasolt 
50-75 kg- sO3/ha alkalmazni március – má-
jus elején
– őszi árpa kénigényét kielégítve javasolt 
25-50 kg - sO3/ha alkalmazni március – áp-
rilis időszakában
– őszi káposztarepce magas kénigényét ki-
elégítve javasolt 150-200 kg - sO3/ha alkal-
mazni február – március elején
– Napraforgó összes nitrogén hatóanyag 
igényéhez (60-75 kg/ha) viszonyított kénigé-
nyét kielégítve javasolt alapműtrágyázás 
alkalmával 30-40 kg – sO3/ha alkalmazni. 

megtérülő befektetés a kén trágyázás

termék 
neve

nitrogén 
(összes)

nitrogén 
(nitrát)

nitrogén 
(ammónium)

nitrogén 
(amid)

P2O5 sO3 CaO MgO Fe Mn speciális tulajdonság termék csoport

dAsA 26 7,5 18,5 32,5 szinergikus nitrogén hatás Granulált
ENsIN 26 7,5 18,5 32,5 szabályozott nitrogén hatás Granulált

dAsAMAG 24 7,8 16,2 25 6 szinergikus nitrogén hatás Granulált
Ammónium-szulfát 20 2,5 17,5 51 Granulált
NPs immunMax 20 5 15 10 27 7 2 0,5 0,2 szinergikus nitrogén hatás Granulált

Nikrol 24 s 24 5 8 11 7,5 szinergikus nitrogén hatás Folyékony oldat
stabile Ns 26 5,9 8,3 111,7 13 szabályozott nitrogén hatás Folyékony oldat

A fenti táblázatba ajánlott termékekről részletes és minden kérdésre kiterjedő tájokoztatást, 
az IKR Agrár Kft. „növénytáplálás technológiai ajánlat” kézikönyvből, vagy az üzletkötőktől személyesen kaphat.

Az IKR Agrár Kft. Magyarországon egyedülállóan széles választékkal kínál kéntartalmú tápanyag-utánpótlási megoldásokat
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A talajból a növények a ként vízoldható ve-
gyületek (szulfátok) formájában tudják fel-
venni. Akkor mondható a leghatékonyabbnak 
a kéntáplálás, amennyiben azt folyamatosan 
kisebb adagokban pótoljuk.
Az IKR Agrár Kft. kísérletei bizonyítják, hogy 
a nitrogénigénnyel harmonizált kénpótlás 
az ideális a növények táplálásában.

A TáPANyAG-uTáNPóTLásbAN 
MIéRT éRdEMEs AZ IKR AGRáR KfT.-T, 
és AZ Ns TERMéKEIT váLAsZTANI?
– az ns termékekben a kén alapanyag a legki-
válóbb minőségű szulfát formában van jelen,
– minden ns termékben magas a kéntartalom,
– a nitrogén hatóanyagok összetétele és azok 
aránya, a hatékony növénytáplálást szolgálják,
– a növények számára a „nitrát” nitrogén 
azonnali nitrogénforrást biztosít,
– az „ammónia” nitrogén talajkolloidokhoz 
kö tődik, csökkentve a nitrogénveszteséget, a 
kimosódás lehetőségét,
– a garantált nitrogénhatóanyag-összetétel, 
több héten át tartó nitrogén hatást biztosít,
– speciális nitrogénszabályozók hatása, akár 
90 napos időtartamra garantálja a növény 
számára a nitrogén felvehetőségét, csökkent-
ve a hasznos nitrogén tápelem veszteségét 
(pl.: Ensin, stabile ns),
– a nitrogénszabályozók hatásai nem zárják ki 
a speciális ns műtrágyák alkalmazását több-
féle szántóföldi és kertészeti növénykultúrá-
ban pl.: hagyma, káposzta, alma, stb.,
– speciális granulált ns termékek alap- és 
starterműtrágyaként is alkalmazhatóak (pl.: 
nPs immunMax),
– a kiváló minőségű, melegen granulált szem-
csék homogén osztályozottságúak, ezért 
egyenletes a műtrágya szórásképe,
– folyékony ns oldatok minősége kiváló, 
szennyeződés és üledékmentesek,
– a stabile ns „Új” fejlesztés, egyedülálló ösz-
szetételű nitrogénszabályozó hatású, folyé-
kony műtrágya,
– a speciális adalékanyagokkal ellátott folyé-
kony stabile ns, késztermékként kerül a 
végfelhasználó partnerekhez, így azonnal fel-
használható, nem igényel keverési munkamű-
veletet,
– a granulált műtrágyát igény szerint ömleszt-
ve, bigbag, vagy palettás kiszerelésben szállítjuk,
– a partnerek igényei szerint, a granulált és 
folyékony műtrágyatípusokat rövid szállítási 
határidővel szolgáljuk ki,
– rugalmas és pontos logisztika, a partnerek 
nagy megelégedésére szolgál.

simon Csaba

megtérülő befektetés a kén trágyázás
sARKAdy IsTváN (sARKADy-AGRO Kft., szatmárcseke) 

tavaly március 7-én az IKR Agrár Kft. demecseri területi központ-
jában, az új növényvédőszer-raktár átadásával egybekötött vevőta-
lálkozót rendeztek, amelyen jómagam is részt vettem. Itt a táp-
anyag-gazdálkodási előadás során hallottam először a stabile ns 
műtrágyáról. nekem azért keltette fel az érdeklődésem, mivel egy 
olyan új termék született, ami a már jól ismert DAsA és EnsIn 
szilárd műtrágyák pozitív tulajdonságait ötvözi az UAn oldatok 
előnyeivel.
Az előadás során elhangzottak után azzal a kéréssel kerestem meg a területi képviselőket, 
hogy lenne-e lehetőség arra, hogy a nevemre már korábban megrendelt folyékony nitrogén-
műtrágyát, amit még nem szállítottak ki a telephelyre, módosítsuk stabile ns-re. nagyon 
rugalmasan és segítőkészen álltak a kérésemhez, ennek köszönhetően az elsők között volt 
lehetőségem kipróbálni az új műtrágyát.
Gazdatársaim szerintem egyetértenek velem abban, ha azt mondom, hogy a tavalyi évben 
egy extrém tavaszi időjárásnak lehettünk szenvedői. nagyon meleg és csapadékszegény ta-
vaszon vagyunk túl. A kalászosok és a repcekultúrák esetében, ha a rég bevált rutinnak 
megfelelően az „utolsó fagyon” történő nitrogénpótlást nem végezzük el 2018. február végén, 
amit egy kiadós csapadék követett, a későbbi időpontban kijuttatott műtrágya víz hiányában 
már nem, vagy csak kismértékben tudott volna hasznosulni A repce és búza esetében is 
ennek megfelelően történt az első fejtrágyázás szilárd MAs 27%-os műtrágyával. 
Valójában az IKR Agrár Kft. termékajánlása a stabile ns-re, az első fejtrágyázásra van pozí-
cionálva. Mivel utólag rendeltem meg a terméket, ezért a második fejtrágyázás április első 
hetében már stabile ns folyékony műtrágyával történt 200 liter/ha dózisban. Ekkor még 
reggelente voltak ugyan harmatok, de a vegetáció alatt jelentős csapadék már nem esett. Az 
extrém időjárás következtében olyannyira felborult a természet rendje, hogy a repce április 
8-án még szárbaindulás előtt állt, április 18-án pedig már kezdődött a virágzás. A kártevők 
elleni védekezést nem volt egyszerű kontrollálni, de a tápanyag-utánpótlást sem.
Itt említeném meg a stabile ns műtrágya előnyeit, amit én abban látok, hogy kora tavasszal 
kijuttatva, a nitrogén szabályozók hatásának köszönhetően, folyamatosan szabadul fel a nit-
rogén hatóanyag, ami lehetővé teszi az egész vegetációs időszakra az egyenletes tápanyag-
felvételt. nem kell azon aggódnunk, hogy éhezik a növényünk.
A másik nagy előnye pedig az oldott magas kéntartalmában rejlik, ami mind a búza, mind 
pedig a repce esetében önmagában is elegendőnek tűnt a vegetáció során. A továbbiakban 
nem igényelt más formában történő kén utánpótlást.
Hogy magam is meggyőzzem, egy kísérletet is végeztem. A búzáim nagy részét stabile ns-el 
műtrágyáztam, ami 7 t/ha átlagtermést adott malmi minőségben. Arról a tábláról pedig, 
ahová 30%-os UAn oldatot juttattunk ki, hektáronként 6,4 tonnát tudtunk betakarítani.  
A különbség viszont nem a mennyiségben volt nagy, hanem a minőségében.  
A repce esetében az 
oldalági elágazások 
csaknem egyharma-
da hiányzott, mivel az 
időjárásnak köszön-
hetően rekordidő 
alatt nőtt meg és bo-
rult virágba. Ennek 
ellenére 4,3 tonnás 
átlaggal sikerült beta-
karítanunk, nem kis 
meglepetésünkre.
A tavalyi sikeres vizs-
gája után, az idén 
már csak ezzel a műtrágyával tervezem megoldani a repce és a búza tápanyag-visszapótlá-
sát, de gondolkozok a kapás kultúrák esetében történő bevetésén is, kultivátorozással 
egymenetben kijuttatva.

termelői tapasztalatok a staBile ns 
folyékony nitrogénoldatról

MűtRÁGyA
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A new Holland teleszkópgémes rakodóinak 
gyártása több mint 20 éves múltra tekint visz-
sza. Ezek a gépek minden elvárásnak megfe-
lelnek az általános anyagkezeléstől kezdve a 
nehéz szilázs- és trágyamozgatásán át a bála-
kazlak építéséig. 

hAT KüLöNféLE MOdELL
Az induló tH6.32 és tH6.36 modell 6,1 mé-
teres emelési magassággal és 3,2-3,6 tonna 
maximális emelőkapacitással rendelkezik. 
Ami a hazánkban a legelterjedtebb 7 méteres 
gémmel szerelt gépeket illeti, ott három mo-
dell, vagyis a 7.32, a 7.37, illetve a 7.42 kód-
jelzésű 3,2-4,2 tonna maximális emelőkapa-

citású gépek közül választhatja ki mindenki a 
neki legmegfelelőbbet. A kínálatot a 9 méte-
res emelési magasággal bíró 9.35 teszi tel-
jessé.

MEGÚjuLT KüLső, 
MAGAsAbb fELsZERELTséG 
A 2019-es esztendőtől megújult tH típusjel-
zésű rakodók új dizánja első ránézésre szem-
betűnő, hiszen az eddig megszokott kék 
alapszín helyett a nH másik alapszíne, a cit-
romsárga lesz hangsúlyos, ami a felni színét 
illeti, ott pedig a sötétszürke szín váltja fel a 
fehéret. 
Annak érdekében, hogy minden felhasználó 
megtalálja az adott gazdaság igényeinek 
leginkább megfelelő gépet, a 2019-es esz-
tendőtől az új rakodók standard, Plus, illetve 

Elite alapfelszereltségben rendelhetők. Mo-
delltől és alapfelszereltségi szinttől függően 
135, illetve 145 LE-s erőforrást, 4 előre / 3 
hátrameneti vagy 6 előre / 3 hátrameneti 
fokozatokkal ellátott automata Powershift 
váltót, fogaskerekes vagy terhelésérzékelős 
CCLs hidraulikaszivattyút is kérhet a meg-
rendelő. 
A Plus és Elite modellekhez a gyártó alapfel-
szereltségben adja az automata funkciókkal 
szerelt váltót, a megfordítható forgási irány-
nyal működtethető hűtőventilátort és az auto-
mata pótkocsi vonófejet is. A felhasználható-
sági kör kibővítése érdekében partnereink a 
pótkocsi vonófejet, valamint a légfékszettet 
is egyre nagyobb arányban igénylik.
A terhelésérzékelős, 140 liter/perces olaj-
áramlási teljesítményű hidraulikarendszer a 
kartámaszra épített karral működtethető. A 
rendkívül precíz, erőalapú (proporcionális) 
vezérlés a gyors reagálással párosítva teszi a 
Plus és Elite modelleket tökéletes választás-
sá a legmagasabb igényeket támasztó fel-
használóknak.
 
MAGAsAbb MINőséG 
és TARTósAbb MűKödés
A new Holland már a 2012-es évben az előd 
LM széria esetében is jelentős összeget fek-
tetett az új sorozat kifejlesztésébe és teszte-
lésébe. Ezen beruházás annak szellemében 
történt, hogy egy alapjaiban új, az eddiginél 
még jobb rakodógép szülessen. további beru-
házások is történtek: a vadonatúj gyártósoro-
kon teljesen új robothegesztő gépek munká-
ba állítására került sor, ezen robotok feladata 
a teljesen megújult gém és alváz előállítása.
A gém teljes kinyúlásakor és visszahúzódá-
sakor egy automatikus hidraulikus csillapító-
rendszer megvédi a gémszerkezetet a hirte-
len lökés okozta erőhatásoktól, ezáltal növeli 
a gém élettartamát és emeli a gépkezelő 
komfortszintjét is.
Az összes rakodó a teljesen újratervezett, U 
formájú dupla profilú, gépi hegesztett gém-
mel készül, amely soha nem látott szilárdsá-
got és tartósságot kölcsönöz a teleszkópos 

rakodó egyik legfontosabb részegységének. 
A 10 és 12 mm anyagvastagságú gémszerke-
zet a leghosszabb élettartamot szavatolja.
A H alakú úgymond ’létra’ formájú alváz (25 
mm anyagvastagságú) masszív és rendkívül 
ellenálló a torziós erőhatások ellen, hiszen a 
mérnökök legnagyobb igénybevételt jelentő 
munkálatok elvégzésére tervezték. 

MuNKAEsZKöZöK sZéLEs váLAsZTéKA
A hidraulikus munkaeszköz-rögzítés, vala-
mint a palettavilla a gyári alapfelszereltség 
része, amely igény szerint kiegészíthető 
trágyavillával és trágyamarkoló krokodil vil-
lával, különböző méretű termény- vagy föld-
kavics kanállal, akár bálakarommal vagy 
bálatüskével esetleg egyéb speciális mun-
kaeszközzel is.

Ezek a gépek 
minden elvárásnak 

megfelelnek az általános 
anyagkezeléstől kezdve 

a nehéz szilázs- 
és trágyamozgatásán át 
a bálakazlak építéséig. 

az anyagmozgatás 

mesterei
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Több üvEGfELüLET, RAGyOGó KILáTás 
Mindenre kiterjedő kutatás és tervezés ve-
zetett a 360° Vision Cab kifejlesztéséhez. A 
fő cél a gém előtti holtterek kizárása volt, 
kiemelten a felső és alsó gémpozíció ese-
tén. A széles és mélyre nyúló szélvédő, 
valamint a vékony „A” oszlop alkalmazásá-
val a gépkezelői ülésből megnövekedett lá-
tótér tárul elénk. A legjobb módszer a zaj 
kizárására, ha megszüntetjük a forrását. Az 
alapos tervezésnek köszönhetően minden 
tH modell kabinjában a zajszint nem halad-
ja meg a 71 dB-t. Az egyik kulcs az sCR 
rendszerrel felszerelt motorok, amelyek tisz-
ta égésükkel garantáltan alacsony alapzaj-
jal működnek.

A GéPKEZELő KéNyELME 
MINdENEK fELETT
Az összes tH modell magas szintű gépkezelői 
kényelmet kínál. Az, hogy az összes kezelő-
szerv karnyújtásnyi távolságra van, illetve, 
hogy sosem volt ilyen könnyű a be- és kiszál-
lás a tágas kabinba mind-mind a gépkezelő 
kényelmét szolgálja.

MANővEREZhETőséG 
és KORMáNyZásI MódOK
Az összkerék kormányzási módban mind-
egyik tH modell képes 3,9 méteres forduló-
körön megfordulni. Országúti módban az 
elsőkerék-kormányzás automatikusan aktivá-
lódik, az Elite modellek automatikus kerékbe-

állítással rendelkeznek, miközben váltunk a 
különböző kormányzási módok között: össz-
kerék, „kutyázó” és elsőkerék-kormányzás
A legújabb tH szériában a fokozott teljesít-
mény és gazdaságosság magasabb szintű 
komforttal és csökkentett működtetési költ-
ségekkel párosulnak. Az új new Holland te-
leszkópos rakodó páratlan ötvözete a teljesít-
ménynek, megbízhatóságnak és a gazdasá-
gos üzemeltethetőségnek.
A new Holland teleszkópgémes rakodók 
nagy hasznára lesznek állattenyésztésben, 
növénytermesztésben és bérmunkában dol-
gozó gazdáknak egyaránt.

M. I.

az anyagmozgatás 

Modell TH6.32 TH6.36 TH7.32 TH7.37 TH7.42 TH9.35

Max. emelési magasság (m) 6 6 7 7 7 9,1

Max. teherbírás (kg) 3200 3600 3200 3700 4200 3500
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tALAJMIntAVÉtEL És szAKtAnÁCsADÁs

nincs az az agrárfórum, amelyen a precíziós 
gazdálkodás ne kerülne szóba. Erről a témáról 
véleményt alkotni nem is olyan egyszerű, 
mint gondolnánk. Ez a technológia hozzáértő 
kezekben kellő elhivatottság, szakmai hozzá-
értés, kitartás esetén magában hordozza az 
okszerűbb, gazdaságilag eredményesebb és 
környezetkímélő gazdálkodás lehetőségét. 
Meg tudjuk fogalmazni a célt? Mekkora az 
anyagi és humán erőforrás igénye? Kinek, 
milyen körülmények mellett érdemes beve-
zetni ezt a technológiát?  Hogyan kezdjük el? 
Ilyen és még sok egyéb kérdés foglalkoztatott 
bennünket akkor, mikor 2002-ben, úttörő 
szerepet vállalva elkezdtük a technológia ma-
gyarországi adaptálását.
Az volt a célunk, hogy a megszerzett tapaszta-
latok birtokában partnereinknek szakmailag 

pluszt adjunk, nem hitegetve őket. Igyekeztünk 
feltárni az éppen rendelkezésre álló technológi-
ában rejlő lehetőségeket, felfedve a nehézsége-
ket, buktatókat, szakmailag igényes partnere-
inknek támogatást, útmutatást nyújtani ebben 
a témában. Egyetemekkel, kutatóintézetekkel 
konzorciumban együttműködve vetettük bele 
magunkat a kutató- kísérletező munkába, 
melyhez több magas szakmai igényű, innovatí-
van gondolkozó gazdaság is csatlakozott. 

Ma már komplett műszaki rendszereket kínál-
nak a gépforgalmazók, beleértve a térinforma-
tikai hátteret is, míg korábban még az is nagy 
fejtörés okozott, hogy milyen hozammérő 
rendszert tudunk vásárolni a piacon, beszerel-
hető-e az az adott betakarítógépbe, hogyan 
fogjuk azt kalibrálni, miként lehet az adatokat 
térképileg megjeleníteni, nem beszélve arról, 
hogy milyen módon tudjuk azt összehozni a 
másik rendszerben rögzített talajminta-vételi 
zónák koordinátáival. 
A kezdetekkor még arany áron vásároltunk 
sorvezetőt, GPs jel korrekciós előfizetést. Enélkül 
nem tapasztalhattuk volna meg, hogy a GPs a 
tápanyag- és növényvédőszer-kijuttatás során 
is mekkora segítséget nyújthat, nem beszélve 
a megtakarított üzemanyagról és az átfedések 
elkerüléséből adódó gazdasági előnyről. több 
éven át gyűjtöttük adott táblák hozamadatait. 
Ennek időnként a gépkezelő hozzáállása, a 
műszaki háttér és a munkaszervezés szabott 
gátat. A hozamtérképek fontos információt 
nyújtottak a tekintetben, hogy melyek a jobb, 
vagy rosszabb termesztési adottságú táblaré-
szek. Ismertté váltak a táblán belüli hozamin-
gadozások, melyek kiindulópontot adtak a talaj 
tápanyag-szolgáltató képességéről, a termesz-
tési technológia, vagy a korábbi trágyázási 
gyakorlat színvonaláról. A heterogén termés-
eredmények értelmezéséhez a legfontosabb 
tényező a talaj tápanyag-szolgáltató képessé-
gének paraméterezése, aminek legalapvetőbb 
feltétele a talajvizsgálat.
Megállapítottuk, hogy a korábbi talajmintavételi 
módszerünkön – miszerint az első hozamtér-
kép alapján vettünk mintát (a termés és 
tápanyag ellátottsági összefüggéseket közvet-
lenül akartuk vizsgálni) – változtatnunk kell. 
Ennek oka egyszerű: a hozam táblán belüli 
alakulása nagyban függ az évjárattól, de még 
a növényfajtól is, így a megszerkesztett ho-
zamtérképek sok esetben egészen más rajzo-
latúak lettek az egymást követő években.
Az IKR Agrár Kft.-nél abban hiszünk, hogy a 
precíziós gazdálkodási technológia, azon belül 
is a tápanyag-visszapótlás nélkülözhetetlen 
eleme marad a pontos, precíz, visszaellenőriz-
hető talajmintavételen alapuló talajvizsgálat. A 
talaj táblán belüli eltérő adottságainak megíté-
léséhez, a kezelési zónák megbízható kijelölé-
séhez egy jól kalibrált GPs-es hozammérő 
rendszerből nyert hozamtérképek nagyban 
hozzájárulnak. ne tévesszük szem elől soha 
azt a tényt, hogy a hazánkban alkalmazott ta-
lajvizsgálati módszerek szántóföldi kalibrációja 
a három évtizedes, országos trágyázási tar-

tamkísérletek keretében megtörtént. Ez nagy 
érték, elmondhatjuk, hogy kevés ország büsz-
kélkedhet ilyen bázissal.
Felismerve a korrekt talajmintavételezés és 
-vizsgálat jelentőségét, tudatosan, felhaszná-
lói szempontból nézve a legegyszerűbb, szak-
mailag helytálló rendszert fejlesztettünk ki. 
(Ismertető film: http://ikragrar.hu/precizios-
talajmin tavetel/)    
A GPs, a térinformatika és az erőgépekben, 
kombájnokban, munkagépekben rendelkezés-
re álló elektronika csak egy eszköz a precíziós 
utasítási tervek létrehozásához, végrehajtásá-
hoz, ugyanakkor sok-sok gyakorlati tapasztalat 
kell mind a gépekbe szerelt eszközök szaksze-
rű üzemeltetéséhez, mind az adatok feldolgo-
zásához és értékeléséhez is.
Az IKR Agrár Kft. teljes körű szaktanácsadási 
szolgáltatása keretében megrendelőink ho-
zamadatait egyedi fejlesztésű térinformatikai 
rendszerünkbe integráljuk, elemezzük és fel-
használjuk azokat a precíziós műtrágya kijut-
tatási és differenciált tőszám tervek elkészí-
téséhez. 
A Gyermely zrt.-vel tápanyag-visszapótlási 
együttműködésünk több évtizedes. Dr. Réthy 
László megtisztelt minket bizalmával és 9000 
hektáron megrendelte tőlünk a precíziós 
talajmintavételi szolgáltatást. Keresztes Zsol-
tot, a Gyermelyi zrt. növénytermesztési igaz-
gatóját kérdeztem arról, hogy az 5 éves ciklus 
lejárta után miért minket választottak ismét a 
munka elvégzéséhez?
„Az IKR Agrár Kft. által üzemeltetett 
tALAJInFO oldal nagy benyomást tett ránk 
egyszerű használatával és rendkívül informa-
tív tartalmával. A webes felületen informáci-
óként szolgáló korábbi talajmintavétel dátu-
ma és az elővetemények ismeretében válo-
gattuk le az aktuálisan mintázásra váró táblá-
kat. Ezen kívül semmi dolgunk nem volt, csak 
hogy tájékoztassuk az IKR Agrár Kft. talajmin-
tavételt végző szakembereit arról, hogy meg-
történt a betakarítás. Gépi talajmintavevő 
berendezéseikkel a korábbi nyomvonalon ha-
ladva, terv szerint elvégezték a mintavételt. A 
„friss” tápanyag-ellátottsági térképek a gyors 
laboratóriumi vizsgálat után felkerültek a jel-
szóval védett Internetes oldalra.”

• Hol tartanak a precíziós gazdálkodásban?
„2012 óta készítünk folyamatosan hozamtér-
képeket az IKR térinformatikai rendszerével 
melyek elemzésre kerültek, kerülnek. A talaj-
vizsgálati eredmények és a hozamtérképek 
alapján kialakított menedzsment zónák képe-
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A korszerű térinformatikai háttér mellett 
a közvetlen kapcsolat is meg van

talajvizsgálati eredmények 
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zik az alapját a differenciált műtrágya- kijutta-
tási terveknek.”
hogy tervezik a továbbiakban? A precíziós 
gazdálkodás mely elemeit szándékoznak a 
jövőben alkalmazni?
„Mintegy 4000 hektárt vontuk be eddig a pre-
cíziós tápanyag-visszapótlásba. Meglátásunk 
szerint 2 éven belül a teljes területünkön diffe-
renciáltan műtrágyázunk. több év átlagában 
hozamnövekedést várunk, inputanyag felhasz-
nálásban ha nem is csökkenést, de hatékony-
ságnövekedést. A nitrátérzékeny területek gá-
tat szabnak a nitrogén-felhasználásnak, amely 
korlátozhatja a tervezhető termést, ezért a ha-
tékonyság növelése érdekében az idén tavasz-
szal már a nitrogént is differenciáltan juttatjuk 
ki.  A hozamtérképezést mindenképpen foly-
tatjuk, így bővítve adatbázisunkat, pontosítva 
a szaktanácsot.
Elkezdtük a differenciált tőszámmal történő 
kukoricavetést is, mellyel kapcsolatban szintén 
pozitív a tapasztalatunk. termés tekintetében 
jó eredményt hozott, mellette vetőmag-fel-
használásunkban csökkenést realizáltunk. ösz-
szességében elégedettek vagyunk a szolgálta-
tással. Aki valamilyen formában már megta-
pasztalta a precíziós gazdálkodást tudja, hogy 
csodát nem várhat az űrből!” 
A precíziós technológia elemeinek bevezetése 
a gazdálkodásba még több türelmet, szerve-
zést, tervezést, szakmailag átgondolt termesz-
tési kultúrát vár el használójától. A precíziós 
gazdálkodás bevezetésénél legfontosabb a ren-
delkezésünkre álló erőforrásokhoz igazított reá-
lisan elérhető célok megfogalmazása.
A Recrea Kft.- nél 2008. óta vagyunk jelen a 
technológiánkkal. Pájer Gyulát, a Kft. ügyveze-
tőjét kérdeztem arról, hogy milyen célokat fo-
galmaztak meg, amikor úgy döntöttek, hogy 
minket bíznak meg szántóföldjeik precíziós ta-
lajvizsgálatával. 
hogy vágtak bele a precíziós gazdálko-
dásba? Milyen eredményeket ért el az IKR 
precíziós tápanyag- kijuttatási rendszeré-
nek alkalmazásával? Lát e megtérülést 10 
év elteltével? Milyen eredményekkel tud 
büszkélkedni? Miként tervezik folytatni a 
jövőben?
„Már nagyon régóta állunk kapcsolatban az 
IKR-rel. Mivel 5 évente talajt kell vizsgáltatnunk 
olyan szolgáltatást kerestünk, amely túlmutat 
egy egyszerű mintavételen. Olyan rendszert 
kerestünk, melyben a talajmintavétel visszael-
lenőrizhető, nyomon követhető, komoly térin-
formatikai háttérrel, az irodában és a terepen 
egyaránt. Hozammérős kombájnt vásároltunk, 

mert kíváncsiak voltunk tábláink heterogenitá-
sára. tudtuk, hogy az IKR régóta „motorozik” a 
témában, képesek a hozamtérképeket rend-
szerükbe integrálni, összefésülni a precíziós 
talajvizsgálati eredményekkel és ez alapján 
szaktanácsot adni. 
A precíziós gazdálkodás kihívások sorozata. 
Minden év más és más. szükség van a ho-
zamtérképekre, hiszen figyelembe véve az 
évjárati különbségeket, több év adatsorát 
szem előtt tartva tudjuk pontosítani a kezelési 
zónákat lehatárolását. Fontos, hogy ezek a 
zónák jól illeszthetők legyenek a gépi munka 
szervezéséhez. Minket, gazdálkodókat nem 
lehet a döntésekből kihagyni. Csak hittel le-

het ezt csinálni. Minimális kompromisszumot 
kell kötni az elméleti terv és a gyakorlati 
megvalósítás között. termésátlagaink folya-
matosan javulnak, alapműtrágya felhasználá-
sunk összességében nem igen változott, de a 
precíziós kijuttatás során növénybarát lett a 
technológia.
Oda és annyit szórunk, amennyi legjobb tudá-
sunk szerint hasznosul. A megtérülést nagyon 
nehéz mérni. Amik biztos nőttek, azok a ter-
méseredmények, a műtrágya felhasználása 
pedig úgymond környezetbarátabb lett. A két 
talajvizsgálat közötti időszakban már kimutat-
ható volt a talaj tápanyagkészletének javulása, 
döntő részben a talajaink foszfor- és káliumel-
látottsága jól, vagy nagyon jól ellátott kategóri-
ába került. 
A talajvizsgálat és a hozamtérkép adatait, va-
lamint a domborzati viszonyokat figyelembe 
véve, 2018-ban heterogén talajainkon, közel 
200 hektáron kezdtük el a változtatott tőszámú 
kukoricavetést. E technológiák nélkül ezt nem 
lehetett volna megvalósítani.”  
Kovács Péter, helyi gazdálkodó 3 éve használ 
automata kormányzást a talajművelésnél és 
inputanyag kijuttatásnál. Egy 26 hektár nagy-

ságú táblát választott ki kukorica eltérő tő-
számú vetésére. tábláját jól ismerő gazdáról 
van szó, aki évek során megtapasztalta, hogy 
táblán belül hol vannak az üdébb és kevésbé 
jól teljesítő részek. saját tapasztalata és a 
domborzati viszonyok ismeretében végeztük 
el a talajszelvény vizsgálatokat. Az üdébb, 
magasabb potenciálú részeken 85  ezres, az 
átlagoson 70  ezres, a gyengébb adottságú 
zónákon 58  ezres tőszámot állítottunk be 
hektáronként.
Kovács Pétert kérdeztem, hogy a kapott ho-
zamadatok megerősítik-e döntését? 
„nagyon is!  táblaátlagban 14,3 t/ha, a jobb 
részeken 21,4 t/ha és a rosszabb részeken  

8,7 t/ha termést realizáltam. Ezen elért ter-
mésszintek a laikusnak is egyértelművé te-
szik, hogy egészen más tápanyag-visszapótlá-
si gyakorlatot kell végezni a 20 tonna potenci-
álú és a 9 tonna potenciálú területeken. Ezek 
mellett vetőmagot is takarítottam meg.”
Mik a jövőbeli tervei?
„ősszel vásároltam egy hozammérővel felsze-
relt kombájnt. szeretnék minél több területet 
feltérképezni, a térképek alapján az IKR térin-
formatikai rendszerét és szakértelmét használ-
va menedzsment zónákat kialakítani és ott el-
térő tőszámú vetést megvalósítani, nem csak 
kukoricánál, hanem napraforgónál is.”
A precíziós gazdálkodás kompromisszumok so-
rozata, csodákat nem várhatunk.
A GPs és az egyre fejlettebb elektronika egy 
kiváló eszköz az adatok gyűjtéséhez, feldolgo-
zásához, adminisztrálásához, azonban a ha-
gyományosnak mondott növénytermesztési 
és tápanyag-gazdálkodási ismeretek, a jó gaz-
da gondossága, pontossága és elszántsága, 
valamint mindenki elkötelezett hozzáállása 
(gépkezelő is!!) szükséges a sikerhez. 

dr. Pecze Zsuzsanna
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A modern kor legnagyobb kihívásai közé tar-
tozik, hogy egy multi cég mennyire tud rugal-
mas és nyitott maradni a változó piaci körül-
mények között. A CnH csoport rátermettsé-
gét bizonyítva megalkotta kiterjesztett precí-
ziós eszközkínálatát „AgXtend” fantázianév-
vel, mely piacvezető megoldásokat kínál a 
hagyományos GPs termékpaletta mellé. Egy 
sokrétű és jól átgondolt munka eredménye ez 
a projekt, melyet többéves előkészítő tenni-
való előzött meg. 
Az első fontos lépés volt a 2011-ben kötött 
viszonteladói megállapodás a trimble mező-
gazdasági GPs eszközöket forgalmazó divízió-
jával. A jól ismert márka termékeit saját new 
Holland arculattal ruházták fel, és egy minden 
igényt kielégítő termékkínálat vált elérhető a 
partnerek számára. Ez tartalmazza a 
márkafüggetlen, univerzálisan alkalmazható 
kormányzási és vezérlési megoldásokat, vala-
mint a beépített, részben saját fejlesztésű 
Intellisteer rendszereket. A második fontos 
mérföldkő a szolgáltatási rendszerek kiépíté-

se volt 2014-ben. Felhasználói támogató 
rendszer, oktató központ, és a saját fejleszté-
sű, világszerte több mint 7500 aktív felhasz-
nálóval rendelkező RtK korrekciós szolgálta-
tási rendszer vált elérhetővé. Miután a ha-
gyományos kínálat és a háttértámogatás lét-
rejött, a következő nagy ugrás a 2018 szep-
temberén elkészült végleges megállapodás 
az AgXtend partnercégekkel. Az első körben 
csatlakozott vállalkozások a Geoprospectors, 
a Fritzmeier, az AppsforAgri, a Dinamica 
Generale, a zasso és Raven voltak.
A többségében kizárólagos viszonteladói meg-
állapodás mellett, egy közös kutató- és fejlesz-
tőmunka kezdődött a partnercégekkel. A 
komplex megoldások kínálatán felül a kompa-
tibilitás kérdése az egyik legfontosabb pontja a 
közelmúltban indult együttműködésnek. A 
projekt által ígért megoldások jelentősen túl-
mutatnak a hagyományos kínálaton. A termék-
paletta a valós idejű beavatkozásra is képes 
növény- és talajszenzor rendszerekből, „okos” 
időjárás állomásból, elektromos gyomszabá-

lyozó készülékekből és szántóföldi körülmé-
nyek között is alkalmazható nIR szenzorokból 
áll. A megoldások egy része nem ismeretlen a 
Magyarországon tevékenykedő gazdálkodók 
számára, azonban számos újszerű és érdekes 
megoldással is tudunk szolgálni. Az AgXtend 
projekt termékkínálatát ezen gondolatmenet 
alapján szeretnénk bemutatni.
A piacon elérhető legfejlettebb, közeli infravö-
rös technológiát alkalmazó megoldás a 
CropXplorer, mely sokkal több mint egy 
egyszerű biomassza szenzor. Ez egy olyan 
komplett rendszer, amely exkluzív funkciókat 
és algoritmusokat használ a műtrágyameny-
nyiség meghatározására a növény valós 
szükségletei alapján. A két nagypontosságú 
optikai szenzort alkalmazó készülék biomasz-
sza térképek előállítására képes, emellett 
valós idejű műtrágyamennyiség vezérlésre is. 
A differenciált kijuttatáshoz felhasználhatjuk 
referenciaként a rendszer által korábban rög-
zített térképet is. Ezáltal nemcsak az aktuális 
viszonyokhoz igazodva, hanem egyedülálló 

Bemutatkozik 
az agXtend



módon, egy korábbi állapotot is figyelembe 
véve történhet a komplex szabályozás. Ha azt 
gondolnánk, hogy egy ilyen rendszer haszná-
lata nagyon bonyolult lehet, bizony tévedünk. 
Egyszerűen csatlakoztatható a 3 pont felfüg-
gesztéshez vagy a frontsúlyhoz, gyors kalib-
ráció után használható, és egyedi fejlesztésű 
terminálja bármely IsOBUs vagy soros kom-
munikációra (VRA) képes műtrágyaszóróval 
kompatibilis. 
A maximális terméspotenciál eléréséhez el-
engedhetetlen talajaink megfelelően részle-
tes ismerete és kíméletes, gazdaságos műve-
lése. A pontszerű vizsgálatok nem elég rész-
letesek és a laboreredményekre is rengeteg 
időt kell várnunk. A soilXplorer talajszenzor 
rendszer elektromágneses technológiát alkal-
mazva határozza meg a talaj elektromos ve-
zetőképességét (EC) négy különböző mélység-
ben (0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm, 85-115 cm). 
A nagypontosságú vizsgálati módszert kétfé-
leképpen hasznosíthatjuk. Egyrészt olyan tér-
képeket készíthetünk tábláinkról, melyek se-
gíthetnek a különböző talajtípusokat elkülöní-
teni, vagy művelési zónákat, illetve a talaj-
nedvességi állapotáról is tájékoztatnak ben-
nünket. Másrészt a tömörödött rétegek 
ér zékelésével egyidőben szabályozott, válto-
zó mélységű talajművelést tesz lehetővé, 
annak érdekében, hogy költséghatékony 
munkát végezhessünk.
A rendkívül sokoldalúan felhasználható 
NirXact, beltartalmi mérésekre is alkalmas 
infravörös szenzorcsalád kombájnokra, 
silózógépekre, bálázókra és hígtrágyakijuttató 
gépekre is felszerelhető. Betakarítógépeken 

képes a nedvesség, fehérje, keményítő, 
nyerszsír, nyersrost, hamu és egyéb a takar-
mányozás szempontjából is érdekes minősé-
gi mutatók mérésére, térképezésére. Ez a 
megoldás 2019-től gyári felszereltséggel is 
elérhető a new Holland kombájnokra. továb-
bá hígtrágya-kijuttató berendezéseken is 
mérhetjük a tábláinkra kijuttatott nitrogén 
mennyiséget egy jobb, környezettudatosabb 
felhasználás érdekében. 
Az egyre szűkülő, totális gyomirtásra és állo-
mányszárításra használható hatóanyag-kíná-
lat alternatívájaként elérhető az Xpower 
környezetbarát, elektromos energiát használó 
gyomszabályozási technológia csomag. Az 
árammal történő gyom- és állománykezelés 
rendkívül hatékony, mivel a gyökérzónát is 
beleértve az egész növényt érinti anélkül, 
hogy káros utóhatással is rendelkező vegy-

szereket használnánk. A kezelés hatása az 
alternatív módszerekhez viszonyítva rendkí-
vül gyors, már néhány óra után látható az 
eredmény az állományon. Az egyedülálló 
eszközrendszer 1,2-3 méteres munkaszéles-
ségben érhető el.
Az új farmXtend egy okos időjárás állomás 
és alkalmazás egyben, mely számos szenzor-
csomaggal képes kommunikálni. Ez a rend-
szer alkalmas arra, hogy a növényállomány 
mikroklímáját tanulmányozzuk és növényvé-
delmi beavatkozásokkal kapcsolatos döntés 
támogatási segítséget is nyújtson számunk-
ra. A rendszer egy 1 méteres magasságban a 
növényállományba helyezett nedvesség- és 
páratartalom-mérő eszközt, egy automata 
csapadékmérőt és egy különböző mélysé-
gekben mérést végző talajnedvesség és hő-
mérsékletmérő szenzort is tartalmaz. A mért 
adatok alapján az alkalmazás figyelmeztet 
minket a különböző betegségek megjelené-
sének veszélyére, számos előre betáplált al-
goritmus alapján. Ezenfelül a növényvédelmi 
beavatkozás optimális idejét is segít megha-
tározni.
Mindezek ismeretében megállapíthatjuk, 
hogy nem csak új eszközök, hanem komplett, 
költséghatékony és a gazdálkodás fenntart-
hatóságát is biztosító megoldások váltak el-
érhetővé a new Holland új precíziós kínálatá-
ban. Az új projekt sikerességét garantálja a 
forgalmazók magas színtű technikai támoga-
tása és az AGROtEC Magyarország Kft. spe-
ciálisan képzett, elkötelezett GPs csapata.

dr. virág István
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Az IKR Agrár Kft.-nél 2016. év őszétől kísér-
letsorozatot állítottunk be az ország egész 
területén a Lovochemie lombtrágya készít-
ményekkel. A Lovochemie lombtrágya-csa-
lád termékeit Magyarországon kizárólago-
san cégünk forgalmazza, partnereink bizal-
ma egyre növekvő a termékekkel szemben, 
ezért az értékesített mennyiség is évről évre 
növekszik. Jelenleg 10 lombtrágya szerepel 
a palettánkon.
Az első évben a négy fő növényi kultúrában, 
őszi káposztarepcében, őszi búzában, napra-
forgóban és kukoricában végeztünk kísérlete-
ket. tavaly kiterjesztettük a vizsgálatokat a 
kertészeti kultúrákra is, almában és fűszer-
paprikában is vizsgáltuk a lombtrágyák haté-
konyságát. A kísérletek célja, hogy értékeljük 
az egyes termékek hatását a kultúrnövények 

termésmennyiségére és minőségére. Ebben 
a publikációban a kapás kultúrákban (nap-
raforgó és kukorica), valamint almában ka-
pott kísérleti eredményeket mutatjuk be.
 A napraforgó tápelemellátása kapcsán a 
makrotápelemeken kívül nagy figyelmet kell 
fordítani a bór és kén utánpótlására is. A bór 
esszenciális tápelem, amely fontos szerepet 
játszik a merisztéma szövetek új sejtjeinek 
fejlődésében és növekedésében, a virágok meg-
termékenyülésében és a magkötésben, a szén-
hidrát-anyagcserében, a cukrok, valamint a 
keményítő transzlokációjában. nélkülözhetet-
len az aminosavak és fehérjék szintézisében. 
A kén szintén esszenciális tápelem, alapvető-
en meghatározó eleme a zsírsavak szintézisé-
nek, emellett az olajszintézis fokozásában is 
kiemelkedő szerepe van. A napraforgó lomb-

trágyázására javasolt termékkínálata a teljes-
ség igénye nélkül: borosan forte, Lovosur.
A kukorica számára fontos tápelemek közül 
a cinket emelném ki, amely a növények nitro-
gén-anyagcseréjében játszik fontos szerepet, 
számos enzim aktivátora. Funkcionális szere-
pet tölt be az auxin és a triptofán szintézisé-
ben. A Lovochemie termékek közül erre a 
kultúrnövényre elsősorban ajánlott termékek: 
Zinkosol forte, fertigreen Kombi.
Az alma tápelemei közül a bórra és a kalci-
umra hívom fel a figyelmet. A kalciumnak 
meghatározó szerepe van például a sejtfal 
szilárdságának növelésében, a sejtmembrá-
nok áteresztőképességének szabályozásá-
ban. Különösen a gyümölcs fejlődésében van 
nagy jelentősége, hiányában egyes szövetré-
szek összeesnek, pl. az almán barna foltok 
jelennek meg (sztipikesség vagy sztippe se-
dés). A lombtrágyák közül az ajánlott termé-
kek: virágzásban, a megtermékenyülés segí-
tésére a borosan forte és a 2018-ban Ma-
gyarországon bevezetett kalcium-nitrát ható-
anyag tartalmú Lovo CaN.
A kísérletek beállítását és kiértékelését egy 
IKR Agrár Kft.-től független cég, a synTech 
Research hungary Kft. végezte el. A kísérle-
teket szántóföldön és gyümölcsösben állítot-
tuk be kisparcellás körülmények között, négy 
ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben. 
Minden esetben a kezelések mellett kezelet-
len kontroll is szerepelt. 
A kapásnövények kísérleti eredményei nagy-
kanizsa környékéről származnak, amely me-
teorológiai adatait az 1. ábra tartalmazza. A 
múlt évben a márciusi átlaghőmérséklet ala-
csonyabb, míg a lehullott csapadék mennyi-
sége több volt a sokéves átlaghoz viszonyít-
va. A szokatlan márciusi időjárás néhány hét-
tel késleltette a kitavaszodást és a mezőgaz-
dasági munkánk elindulását. Az április mele-
gebb volt a többéves átlagnál, a csapadék 
mennyisége és eloszlása normálisnak mond-
ható. Az augusztus az átlagosnál melegebb 
volt és kevesebb csapadék hullott.

EREdMéNyEK
Napraforgó
Hibrid megnevezése: nK Kondi
Kezelések: a Lovochemie lombtrágyákkal há-
rom kezelést állítottunk be, a levéltrágyák kijut-
tatása két alkalommal történt, az első 8 leve-
les, a második pedig csillagbimbós állapotban 
(2. ábra).

Hozamnövelés 
lovoCHemie lomBtrágyával

A nagykanizsai meteorológiai adatok (2018)

A gyékényesi napraforgó-kísérlet látképe (2018)

1. ábra

2. ábra
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A kísérletben alkalmazott kezelések:
1. Kezeletlen Kontroll
2. borosan forte (2 l/ha) + Lovosur (2 l/ha) 
és Mikrokomplex (2 l/ha) + Molysol (2 l/ha) 
– az ábrán használt jelölés: BF+Ls és 
MI+MO
3. borosan forte (2 l/ha) + Lovosur (2 l/ha) 
kétszeri kijuttatással – az ábrán használt 
jelölés: BF+Ls 2x
4. borosan forte (2 l/ha) + fertigreen 
Kombi (2 l/ha) kétszeri kijuttatással – az 
ábrán használt jelölés: BF+FK 2x

Az adatokból láthatjuk, hogy mindegyik keze-
lés növelte a termés mennyiségét a kezelet-
len kontrollhoz képest (3. ábra). Az olajtarta-
lom vonatkozásában nagy különbségek nem 
voltak a 2018-as kísérleti évben. A kezelések 
közül a legnagyobb termésmennyiséget, vala-
mint a legmagasabb olajtartalmat a Borosan 
Forte + Lovosur 2+2 l/ha-os dózis (IKR Har-
mónia Olajos csomag) és a Mikrokomplex + 
Molysol 2+2 l/ha-os dózis (IKR Harmónia 
Olajos Prémium csomag) együttes kezelés 
produkálta a kezeletlen kontrollhoz képest. A 
termés mennyisége 0,4 tonnával volt na-
gyobb, az olajtartalom pedig 0,15 százalékkal 
volt magasabb.
A Borosan Forte + Lovosur 2+2 l/ha-os dózis 
(IKR Harmónia Olajos csomag) és a Mikro-
komplex + Molysol 2+2 l/ha-os dózis (IKR 
Harmónia Prémium csomag) kezelése adta a 
legnagyobb jövedelemtömeget is, amely 
számszerűsítve 26 242 Ft-ot jelentett hektá-
ronként a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva  
(4. ábra). Ezt követte a Borosan Forte + 
Lovosur 2+2 l/ha-os dózis (IKR Harmónia 
Olajos csomag) kétszeri permetezése 6155 
Ft-os többletjövedelemmel, majd a harmadik 
helyen a Borosan Forte + Fertigreen Kombi 
2+2 l/ha-os dózis (IKR Harmónia Olajos Plusz 
csomag) kétszeri kijuttatása végzett 3142 Ft-os 
hektáronkénti többletjövede lemmel. 
A 5. ábrán a nyugat-magyarországi naprafor-
gó-kísérletek főbb mutatószámai láthatók 
két kísérleti évben. A kísérletet 2017-ben 
Becse helyen sy Baccardy CLP-, míg 2018-ban 
Gyékényesen állítottuk be nK Kondi hib-
ridben. 
A Borosan Forte és Plant Feed Prémium Kén 
750* (IKR Harmónia Olajos csomag) és 
Mikrokomplex + Molibdén (IKR Harmónia 
Olajos Prémium csomag) alkalmazásával 
2017-ben 0,3 tonnával magasabb termés-
mennyiséget értünk el, míg ugyanezen ter-
mékek használata a következő évben (a kí-
sérletben a Plant Feed Prémium Kén 750 
helyett Lovosur termék szerepelt 2018-ban) 
0,4 tonnával adott nagyobb termésered-
ményt a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva. 
Jövedelmezőség tekintetében ezen lombtrá-
gya kezelésekkel 2017-ben 25 156 Ft-ot, 
2018-ban pedig 26 242 Ft többletjövedelmet 

sikerült realizálni hektáronként. Annak ellené-
re, hogy a termés mennyisége 0,1 tonnával 
lett több 2018-ban mint egy évvel korábban, 
ez a jövedelmezőségi adatokat nézve nem 
mutatkozik meg szembetűnően, ami egyrészt 
a napraforgó alacsonyabb felvásárlási árá-

nak, másrészt a minimális olajtartalombeli 
különbségnek tudható be. 
A Borosan Forte és Plant Feed Prémium 
750* (IKR Harmónia Olajos csomag) kétszeri 
kijuttatásának hatására a terméstöbblet 
2017-ben 0,3 tonna volt, 2018-ban ugyan-

Többlethozamok jövedelmezősége a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva 
(Gyékényes, 2018)

A napraforgó-kísérletek néhány főbb mutatószáma 
(becsehely, 2017 és Gyékényes, 2018.)

A napraforgó-kísérlet eredményei (Gyékényes, 2018)

*A Plant Feed Prémium Kén 750 a Biofit System Kft. bejegyzett márkaneve, az IKR Har-
mónia Olajos csomag a Lovosur terméket tartalmazza 2018-tól.

3. ábra

4. ábra

5. ábra

u
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ezen csomag kétszeri alkalmazásának hatá-
sára 0,2 tonnával sikerült több termést kimu-
tatni a kezeletlen kontrollhoz képest. A több-
letjövedelem 2017-ben 27 142 Ft, 2018-ban 
pedig 6155 Ft volt hektáronként. 
összességében elmondható, hogy a kezelé-
sek mindkét évben 4,6-9,3 százalékkal növel-
ték a termés mennyiségét a kezeletlen kont-
rollhoz viszonyítva.

Takarmánykukorica
Hibrid megnevezése: sushi
Kezelések: a Lovochemie lombtrágyákkal há-
rom kezelést állítottunk be, a levéltrágyák ki-
juttatása egy- illetve két alkalommal történt, 
az első 8 leveles állapotban, a második pedig 
a címerhányást megelőzően (7. ábra).

A kísérletben alkalmazott kezelések:
1. Kezeletlen Kontroll
2. Zinkosol forte (2 l/ha) + fertigreen 
Kombi (2 l/ha) egyszeri kijuttatással – az 
ábrán használt jelölés: zF+FK 

3. Zinkosol forte (3 l/ha) egyszeri kijutta-
tással – az ábrán használt jelölés: zF
4. Zinkosol forte (2 l/ha) + fertigreen 
Kombi (2 l/ha), majd fertigreen Kombi (4 l/ha) 
– az ábrán használt jelölés: zF+FK és FK

A kapott adatok alapján megállapíthatjuk, 
hogy a zinkosol Forte + Fertigreen Kombi 
(IKR Harmónia Kukorica csomag) egyszeri 
kijuttatásának hatására a termés mennyisé-
ge a kezeletlen kontrollhoz képest 0,2 tonná-
val, a zinkosol Forte szintén egyszeri, 8 leve-
les állapotban történt kijuttatásának hatásá-
ra 0,3 tonnával lett magasabb. A kísérletben 
a legmagasabb termést a zinkosol Forte + 
Fertigreen Kombi és a Fertigreen Kombi ke-
zelés adta, amely a kezeletlen kontrollt  
0,4 tonnával múlta felül (6-7. ábra).
A 8. ábra adatai alapján megállapítható, 
hogy a legmagasabb jövedelemtömeget a 
zinkosol Forte + Fertigreen Kombi (IKR 
Harmónia Kukorica csomag) és Fertigreen 
Kombi kétszeri kijuttatásával értük el, amely 

számszerűsítve 11 427 Ft többletjövedelmet 
jelentett hektáronként. A zinkosol Forte 
egyszeri permetezése esetén is hasonlót 
tudtunk kimutatni. Megállapítható, hogy 
mindhárom Lovochemie lombtrágya kezelés 
érdemi többletjövedelmet produkált a keze-
letlen kontrollhoz képest.
A kukoricakísérletet 2017-ben Gyékényesen 
DKC 5031, 2018-ban pedig sushi hibridben 
nagykanizsán állítottuk be (9. ábra). A 
Fertigreen Kombi + zinkosol Forte (IKR 
Harmónia Kukorica csomag) és Fertigreen 
Kombi kétszeri kijuttatása 2017-ben 0,8 
tonnával, míg az IKR Harmónia Kukorica 
csomag egyszeri kipermetezése 2018-ban 
0,2 tonnával adott magasabb termésered-
ményt a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva. 
Ezen kezelések hatására 2017-ben 26 755 
Ft, 2018-ban pedig 4201 Ft többletjövedel-
met tudtunk kimutatni. 
A 8 leveles állapotban kipermetezett IKR 
Harmónia Kukorica csomag és címerhányás 
előtti állapotban kijuttatott Fertigreen Kombi 
kezelés hatására 2017-ben 1,6 tonna, 2018-ban 
0,4 tonna többlettermést sikerült elérni, 
amely a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva 
18,1 százalékos, illetve 3,3 százalékos növe-
kedést jelent. A számokat nézve ez a kezelés 
2017-ben 62 284 Ft és 2018-ban 11 427 Ft 
többletjövedelmet jelentett egy hektárra ve-
títve. 
Elmondható, hogy a többlettermés 2018-
ban egynegyede a 2017. évi eredménynek, 
ami nyilván nagyrészt az időjárási körülmé-
nyeknek tudható be. tavalyelőtt a nyári hó-
napokban a havi középhőmérséklet több 
Celsius-fokkal magasabb volt, és a csapa-
dék mennyisége is alul maradt a sokéves 
átlagnak. A 2017. évi magasabb többletter-
mési eredmények annak is köszönhetőek, 
hogy száraz körülmények között a lombtrá-
gyák hatása jobban érvényesül, mint egy 
csapadékosabb évben. Ezzel párhuzamosan 
a jövedelmezőség is mintegy egyhatodára 
esett vissza 2018-ban az előző évhez viszo-
nyítva. Mindazonáltal a kísérletek eredmé-
nyei mindkét évben 1,6 százaléktól 18,1 
százalékig terjedő termésnövekedést mutat-
nak, és a jövedelmezőség emelkedése is 
számottevő volt.

Alma
Fajta: sampion
A kezelés öt kijuttatási időpontban történt, 
az első a virágzás kezdetén, a második a 
gyümölcsfejlődés kezdetén, a harmadik, a 
negyedik és az ötödik permetezések ezt kö-
vetően kéthetente történtek. 

A kísérletben alkalmazott kezelések:
1. Kezeletlen Kontroll
2. borosan forte (2 l/ha) + Lovo CaN (5 l/ha) 
– az ábrán használt jelölés – BF és Lovo Can 4x

A takarmánykukorica-kísérlet eredményei (Nagykanizsa, 2018)

A kukoricakísérlet látképe (nagykanizsa, 2018)

6. ábra

7. ábra

u
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A kezelés hatására pozitív változás figyelhető 
meg mindegyik értékmérő tulajdonság tekin-
tetében: mint gyümölcsszíneződés, gyü-
mölcsátmérő és cukortartalom. A termés 
mennyisége számottevően emelkedett, a 
kontrollhoz képest 5,5 tonna többlet volt ki-
mutatható, amely 4,3 százalékos növekedést 
jelentett (10. ábra).
A Borosan Forte + Lovo Can kezelések hatá-
sára 63 524 Ft többletjövedelmet mutattunk 
ki (1. táblázat).

TAPAsZTALATOK, jAvAsLATOK
A beállított kísérletekről általánosságban el-
mondható, hogy minden kezelés, különböző 
mértékben, de - pozitív hatással volt a ter-
méseredményre nézve, a lombtrágya kezelé-
sek a különböző kultúrákban 2,3 - 9,3 száza-
lékkal növelték a termés mennyiségét a keze-
letlen kontrollhoz képest. összességében 
megállapíthatjuk, hogy a Lovochemie lomb-
trágyákkal történt kezelések hatására min-
den esetben egy hektárra vetítve többletjö-
vedelmet sikerült kimutatni, tehát a lombtrá-
gyák használata időjárástól függetlenül meg-
térül. A kísérletekben alkalmazott készítmé-
nyek mindegyike jól előkészíthető és 
kijuttatható, biztonságosak a kultúrnövé-
nyekre nézve, a kezelt területeken fitotoxikus 
tünetek nem voltak megfigyelhetők. A vizs-
gált készítmények használatával kapcsolat-
ban nem merült fel probléma. Alma esetében 
sztipikesedés nem volt megfigyelhető. 
A kísérleti eredményekből és a termelőktől 
kapott visszajelzésekből is kitűnik, hogy a 
gazdaságosság és hatékonyság szempontjá-
ból a lombtrágyák kombinációban történő 
használata a célszerű megoldás. Ennek érde-
kében, a különböző kultúrák tápelemigényének 
figyelembevételével, technológiai csomago-
kat hoztunk létre, amelyek IKR harmónia 
márkanév alatt kerültek kereskedelmi forga-
lomba. 

Végül néhány olyan információra, tanácsra 
hívom fel a figyelmet, amelyek betartásával 
az összecsomósodás, illetve a perzselés 
problémakörének jó része megelőzhető, il-
letve kiküszöbölhető. A tankkeverékben sze-
replő készítmények bekeverési sorrendje 
kiemelten fontos. Minden új növényvédő 
szer és lombtrágya alkalmazásakor ajánla-
tos keverési próbát végezni. A tűző napsü-
tést kerülve permetezzünk, lehetőség sze-
rint kora reggel vagy késő délután. Azt is 
fontos figyelembe venni, hogy Magyaror-
szág területén, az Alföld nagy részének kivé-
telével, kemény és nagyon kemény vizekkel 
találkozhatunk, ezért ezeken a területeken 
ajánlatos vízlágyító készítményeket alkal-
mazni.
    

dr. Márton Lénárd

Többlethozamok jövedelmezősége a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva 
(Nagykanizsa, 2018)

A kukoricakísérletek néhány főbb mutatószáma 
(Gyékényes, 2017 és Nagykanizsa, 2018.)

Az almakísérlet eredményei (Újfehértó, 2018)

A többlethozam jövedelmezősége a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva (Újfehértó, 2018)

Kezelés
árbevétel 

többlet 
ft/ha

Többlet-
költség 
ft/ha

Többlet-
jövedelem 

ft/ha

Többlet-
termés 

t/ha
BF (2 l/ha) 
és Lovo Can (5 l/ha) 4x 77 000 13 476 63 524 5,5

8. ábra

9. ábra

10. ábra

101,6 %

+5,5 t, (104,3  %)

43.500 Ft/t+Áfa 
árral számolva

DKC 5031
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Gyakran fordul meg a gazdák gondolatában a 
fenti kérdés. A legújabb trend szerint a beta-
karítógép beszerzése az egyre nagyobb át-
eresztőképességű kombájnok felé tolódott. 
Ez részben az időjárás viszontagságainak is 
köszönhető: a betakarítás legfőbb szempont-
ja a megfelelően érett termény legrövidebb 
időn belül történő minőségi betakarítása. Ez a 
gazdaság méretei és az alkalmazott növény-
kultúra függvényében különböző terménytí-
pusokból álló, akár több ezer hektár 12-20 
napon belül történő betakarítását is jelenthe-
ti, ami lássuk be igazán embert és gépet 
próbáló feladat. 
A nagyobb teljesítményű gépek felé történő 
közeledést még egy más szempont is serken-
ti: a megfelelően képzett és megbízható 
munkaerő hiánya, így sok esetben szükséges 
két kisebb kombájn egy nagyobbra történő 
kiváltása. Ezeket szem előtt tartva hatványo-
zottan fontos dolog a megfelelő teljesítményű 
és felszereltségű géppark kiválasztása. Igen, 
géppark! Egy nagy teljesítményű kombájn 

komoly szállítási kapacitást is kíván, mely 
kiemelkedő szervezettséget és logisztikai fel-
adatot jelent a kiszolgáló és fogadó flotta 
számára, hiszen még a legnagyobb méretű, 
14 500 literes magtartály is képes megtelni 
– optimális körülmények esetén – akár 8 
perc leforgása alatt.
Az AGROtEC Magyarország Kft. ügyfelei biz-
tosak lehetnek a maximális kiszolgálásban, 
mivel bármelyik a new Holland gyárából 
Magyarországra érkező kombájn a leggyako-
ribb hazai növények betakarítására maximáli-
san alkalmas - alapfelszereltségként. Ritkáb-
ban előforduló kultúrák esetén pedig a gyári 
DIA Kit készletek rendelkezésre állnak raktá-
rainkban. Kombájnjaink belső tartalmát min-
den esetben a drágább, magas kopásállóságú 
fémalkatrészekből állítják össze a gyárban, 
főleg a kukorica betakarításra való tekintet-
tel. A new Holland ügyfelei egyöntetűen 
büszkék a piacon elérhető legalacsonyabb 
üzemanyag-fogyasztási mutatókra, hiszen az 
erőforrások a Clean Energy LeadertM straté-

giát követve pusztán utókezelést alkalmazva 
tiszta üzemmel, alacsony hőmérsékleten mű-
ködnek, kockázatok nélkül mellőzve az EGR 
kipufogógáz-visszakeringetést és a tűzveszé-
lyes DPF regenerációs katalizátor rendszerek 
alkalmazását. A new Holland széles modell-
palettáján szerencsére mindenki megtalálja a 
gazdasága, vállalkozása és saját igényeinek 
legjobban megfelelő típust, hiszen összesen 
20 modell közül csemegézhet 170-től 700 
lóerő motorteljesítmény között.

sZERéNy, dE MEGbíZhATó: 
NEw hOLLANd TC 
A márkán belül a legszerényebb paraméte-
rekkel a new Holland tC sorozat rendelkezik, 
mely négy modellt vonultat fel. A kisebb gaz-
daságok számára lehet ideális választás ez a 
megbízható, rendkívül fordulékony és egysze-
rűen kezelhető tC kombájn-család. A 3 dob-
bal rendelkező cséplőrendszerű gépek 4, 
vagy 5 szalmarázó ládával szereltek. A szeré-
nyebb kategória ellenére a nagy, 600 mm-es 

milyen komBájnt 

vegyek?

u
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átmérőjű cséplődob bátran néz szembe a 
nagy hozamokkal is. Ezen típusú kombájnt 
vásárló partnereink kivételesen alacsony 
üzemanyag-fogyasztással és alacsony kar-
bantartási költségekkel, elégedetten várhat-
ják majd a következő betakarítási szezont.

áR-éRTéK bAjNOK: 
NEw hOLLANd CX5-6
A konvencionális new Holland kombájnok 
erős középkategóriáját a hazánkban legkedvel-
tebb kategóriát a CX5 és CX6 típus adja, mely 
szintén négy modellt ölel fel. Kimagasló ár/fel-
szereltség/teljesítmény/érték arányt válasz-
tunk ezzel a kombájncsaláddal: versenytársai 
közül a piacon legjobb technikai felszereltség-
gel rendelkezik. Alapfelszereltségként kínálja a 
teljes vágóasztal-automatikát, szekcionált vál-
toztatható átfogási szögű dobkosarat, az egye-

dülálló háromlépcsős tisztítórendszert, gyorsí-
tott magfelhordót, növelt magtartály kapaci-
tást (9500 liter), OptiFan™ precíziós szele lő-
automatikát, differenciálzárat, kétfokozatú 
tempomatot, komfortülést, széles (800/65R32) 
kerekezést, szalmará zóláda-automatikát, erő-
sített hátsó hidat, stb. Hiába középkategóriás 
gépként emlegetjük, a CX6.90 a 6 méteres 
Varifeed vágóasztallal igencsak az élen jár. sok 
ügyfelünk büszke a napi 30 hektár feletti beta-
karítási teljesítményre.

A LEGEK KOMbájNjA: 
NEw hOLLANd CX8 
A piac legerősebb hagyományos szalmarázó-
ládás gépét (490 LE, CX8.90) felvonultató 
sorozat az öt tagból álló new Holland CX7 és 
CX8 család, a LEGEK gépe. Versenytársai 
közül a legnagyobb cséplődobbal rendelkezik. 

A 750 mm átmérőjű dob hatalmas lendületi 
erejének köszönhetően rezzenéstelenül száll 
szembe a csúcsterhelésekkel. A dob teljesít-
ményéhez mérten szintén a piac legnagyobb 
áteresztőképességű tisztítórendszere szüksé-
ges 6,5 m2 felülettel. A dobogó legfelső fokát 
nemcsak a legfontosabb kombájn-paraméte-
rekben birtokolja. A centiméter pontosságú 
robotkormányzás, hozamtérképezés és az 
automatizálás legfelső fokát a piacon elérhe-
tő legtágasabb, komfortosabb és halkabb ka-
binjából irányíthatja a gépkezelő. nem hiszi 
el? Kérem, jöjjön el hozzánk és győződjön 
meg róla személyesen!

A vILáGREKORdER: 
NEw hOLLANd CR 
A CR kategóriát alkotó immár 7 modell több 
szempontból is a csúcsot jelenti a világ kom-

u
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bájnpiacán: Maximálisan 700 lóerő motortel-
jesítmény, a már 43 éves ikerrotoros technoló-
gia, valamint a több, mint 40 éves kutatást és 
fejlesztést végző mérnöki háttér eredménye – 
egyebek között – a négy éve birtokolt Guiness-
világrekord: a világ legnagyobb kapacitású 
kombájnja. A legnagyobb áteresztőképesség 
ellenére a new Holland CR ikerrotoros kombáj-
nok legfőbb ismérve a kíméletes cséplés. 
A twin-Rotor technológia lényege a termény, 
a terményen történő cséplés, dörzshatás. A 
rotorok körül egy irányban, spirálisan haladó 
terményt felváltva érik dekompressziós 
(rotorkosár felső pontja) és kompressziós 
(alsó pont, a rostákhoz legközelebb) hatások 
ezzel lehetővé téve a tisztamag számára a 
kíméletes kiválasztódást és kijutást a ter-
ményszőnyegből a rosták felé. A CR kombáj-
nok esetében az átlagosnál fontosabb a meg-

felelő méretű adapter kiválasztása, hiszen a 
megfelelő cséplési minőséghez nagy mennyi-
ségű termény beáramlása szükséges. Az át-
lagosnál profibb gép szintén professzionális 
üzemeltetőt kíván: a new Holland CR kom-
bájnja a lehetőségek tárháza, csak néhányat 
említve: kabinból állíthatjuk az előrosta érté-
keit, valamint akár azt is, hogy a terményünk 
hányszor forduljon körbe a rotorok körül. A 
kosárhézag vagy a rotorfordulat változtatása 
nélkül, finombeállításokkal is tudjuk hangolni 
a cséplési intenzitást. Amennyiben 100 szá-
zalékos hatékonyságra törekszünk egy teljes 
betakarítási napon és szezonban a new Hol-
land CR kombájnok felszerelhetőek a 2018-
ban díjnyertes Intellisense™ automata kom-
bájn-beállító rendszerrel. 
A szabadalmaztatott rostaterhelés-szenzorok, 
a tisztamag kamera és a beáramló termény 

mennyisége, valamint nedvessége alapján a 
rendszer proaktívan és valós időben korrigá-
lásokat végez a gép haladási, cséplési és 
tisztítási paraméterein annak érdekében, 
hogy a gépkezelő által kiválasztott célnak 
megfelelően 100 százalékon működjön a 
kombájn. A teszteken résztvevő gazdák meg-
állapítása szerint a rendszer nagyon intuitív, 
használata egyszerű és nagy magabiztossá-
got ad még a kevésbé tapasztalt gépkezelők-
nek is. továbbá megjegyezték, hogy a rend-
szer használata valósan érezhető többlet tel-
jesítményt és minőséget eredményez a beta-
karításban.
Kérjük ossza meg velünk igényeit és mi segí-
tünk megtalálni az ön számára testre szabott, 
legmegfelelőbb betakarítógépét!

Lőrincz István
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A sikeres káposztarepce- és őszi búza kísérle-
tek után sikerrel zárultak a 2018. évi naprafor-
gó- és kukoricakísérletek is.  Dacára annak, 
hogy az időjárás helyenként és időnként nem 
kedvezett a növények fejlődésének, mégis ki-
emelkedő eredmények születtek, főleg kukori-
cában. Köszönhető ez egyrészt a napraforgó- 
és a kukoricahibridek egyre növekvő termés-
potenciáljának, valamint a termesztési tech-
nológiák egyre magasabb színvonalának. nem 
győzzük hangsúlyozni, hogy a kísérleteket vál-
laló termelők együttműködése és egyre igé-
nyesebb munkavégzése nélkül nem érhetnénk 
el ilyen jó eredményeket. Ugyanígy a nemesítő 
házak portfoliójának folyamatos javítása is 
hatékonyan járul hozzá az eredmények egyre 
javuló tendenciájához. 

Az elmúlt esztendőben elértük, hogy naprafor-
góból is 8 kísérletet tudtunk beállítani, de a 
Bábolna közeli kísérletet most tárkány helyett 
nagyigmándon az Új-Agrárius Kft. vetette el. A 
tavalyi állampusztai helyett öcsödön a Mező-
gazda Kft., illetve Gyóró helyett a Vasszécsényi 
Petőfi Mg.-i szövetkezet vállalkozott a kísérlet 
elvetésére, míg nyolcadikként Városföldről a 
Poly-Fruct Kft.  jelentkezett. 
Kukoricában tartottuk a tavalyi 8 helyet, és a 
kísérleti helyszínek is egyetlen különbséggel 
megegyeztek, miszerint Állampuszta helyett 
Berettyóújfaluban Kovács zsigmond egyéni 
vállalkozó vetette el a kísérletet. továbbra is 
arra törekedtünk, hogy megőrizzük a már jól 
bevált hűséges és nagy gyakorlattal bíró kísér-
leti gazdaságokat, így továbbra is kísérleti há-

lózatunk bázisgazdaságaiként tarthatjuk szá-
mon a Reménypuszta Kft.-t, a szíhalomi Gold 
Farm Kft.-t, a Jász boldogházi Aranykalász 
Mg-i szövetkezetet, a Biharnagybajomi Dózsa 
Agrár Mg. zrt.-t, a debreceni Croptech system 
Kft.-t és Barecz Mihály egyéni vállalkozót Vég-
egyházán. Hálás köszönet valamennyiüknek, 
mert aktív közreműködésük és támogatásuk 
nélkül nem juthattunk volna értékes és meg-
bízható információkhoz. 

A KíséRLETI fELTéTEKRőL
Mint minden alkalommal, amikor a kísérleti 
adatokat értékeljük, elsőként kell megvizsgál-
nunk a termesztési körülményeket. Ezek közül 
az évjárat időjárása meghatározó jelentőségű. 
Ezúttal is elmondhatjuk, hogy a 2018-as egy 
nagyon speciális, rossz csapadékeloszlású és 
meleg évjárat volt. A napraforgó-kísérletekben 
átlagosan 293 mm csapadék hullott, ami 43 
mm-rel volt kevesebb a sokévinél, míg a kuko-
ricakísérletek tenyészidejében az átlagos csa-
padékmennyiség 310 mm volt, ami ugyan-
csak 43 mm-rel volt kevesebb a sokéves át-
lagnál. sok csapadék hullott tél végén, kora 
tavasszal, a későbbi időszakokban pedig a 
rendkívül hosszú száraz időszakokat hirtelen 
lezúduló nagy mennyiségű csapadékok vál-
tották. Országszerte különösen száraz volt az 
április, ennek következtében a vetések szaka-
szosan keltek, így az állományok rendkívül 
heterogének voltak. A nagyon száraz és me-
leg július-végi, augusztusi időjárásban a nap-
raforgókban hiányos volt a megtermékenyü-
lés, kisebb, könnyebb kaszatok képződtek, 
főleg a HO típusú hibrideknél. A kukoricában 
az ekkori csapadékhiány elsősorban a késői, 
de helyenként a középérésű hibridek mag-
képződését is gátolták. A szeptemberi szo-
katlanul meleg és száraz időjárásban pedig a 
szemkitelés szenvedett csorbát, úgy a napra-
forgóban, mint a közép-, és késői érésű 
kukoricahibridekben. Ami viszont a száraz, 
meleg ősz előnyére írható, az a korábbi éve-
kénél lényegesen alacsonyabb beta ka rí táskori 
szemnedvességtartalom, ami nagyságrend-
del kevesebb szárítást, illetve szárítási költsé-
get igényelt, elősegítve ezzel a kukorica nye-
reségességének javulását.  
Az agrotechnikát illetően általánosságban 
egy jó átlagos színvonalú (azaz átlagos input-
tal jellemezhető), de igényesen végrehajtott 
termesztéstechnológiát alkalmaztak a kísér-
letekben. A kísérletek mindenütt megfelelő 
talajokra és táblákra kerültek, így csernozjom, 
réti csernozjom, barna erdő és humuszos ho-
moktalajokra, napraforgó esetén fele részben 

Biztató napraforgó- és kukoricakísérletek

Napraforgó kísérletek átlagtermései rangsorban és az olajtartalmak
– 2018. IKR Agrár kísérletek (8 kísérlet, 37 ill. 38 hibrid átlaga) 

Gyomirtás szerinti genotípus csoportok kaszattermése és olajtartalma
– 2018. IKR Agrár kísérletek (8 kísérlet átlagában)

1. grafikon 

2. grafikon
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gabona, fele részben kukorica után, míg a 8 
kukorica kísérlet közül 6 került kukorica, és 
csak 2 gabona elővetemény után. Érdekes 
módon egy kivétellel mindenütt szántásos 
talajművelést alkalmaztak – szemben a repce 
és a búza esetében jellemző forgatás nélküli 
technológiával. A napraforgó-kísérletekben 
átlagosan 120 kg, míg a kukoricakísérletek-
ben 210 kg/ha vegyes hatóanyagot szórtak ki. 
négy termőhelyen lombtrágyát is alkalmaz-
tak.  A vetések a biharnagybajomi kivételével 

– ahol a hosszan tartó vízállás miatt csak 
későn került művelhető állapotba a talaj – az 
optimálisnak tartott április közepi- május 
eleji időtartományban zajlottak le. A kukorica 
előveteményű kukoricakísérletekben min-
denütt szórtak ki talajfertőtlenítőt (általában 
Force 0,5G 13-15kg/ha adagjával) kukorica-
bogár elleni védekezésként. A gyomirtásokat 
jellemzően célzott, posztemergens kezelések 
formájában hajtották végre, melyek a május 
végi-június eleji országszerte lehulló csapa-

déknak köszönhetően jó hatékonysággal ir-
tották a gyomokat. A továbbiakban a 6 he-
lyen alkalmazott kultivátorozás segítségével 
kísérleteink a tenyészidő végéig majdnem 
mindenhol gyommentesek maradtak. A beta-
karítások a napraforgó- és a kukoricakísérle-
tekben is zömében szeptemberben történtek, 
és csak 2-2 kísérlet betakarítása húzódott át 
októberre. összességében elmondható, hogy 
a kísérletek gondozottsága, ápoltsága min-
den termőhelyen kifogástalan volt.

Biztató napraforgó- és kukoricakísérletek
Napraforgóhibridek termésrangsora és olajtartalma genotípus csoportonként

– 2018. IKR Agrár kísérletek (8 kísérlet átlaga, 37 hibrid)

Napraforgóhibridek termés szerinti rangsora és olajtartalma – 2018. (8 kísérlet átlaga)

3. grafikon

4. grafikon
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A fAjTAsOROKRóL
A napraforgó-kísérletekben 12 nemesítőház 
38 különböző hibridjét – köztük 20 új hibridet 
vizsgáltunk az olajsav-tartalom szerint két 
nagy csoportban (LO illetve HO, azaz normál és 
magas olajsavtartalmú csoportokban), vala-
mint a különböző gyomirtó szerekre szelektált 
4 eltérő (hagyományos, CL, CLP, és Express 
tolerans) genotípus szerinti csoportban. Fajta-
sorainkba a legismertebb napraforgót nemesí-
tő cégek és forgalmazók, a többi között a 
syngenta, a Pioneer, a saaten Union, az RAGt, 
a Caussade mellett a nálunk még kevésbé is-
mert strube, és 2018-ban először a Maisadour 
hibridjei is szerepeltek. Vizsgálataink a termő-
képességre, az olajtartalomra, a betegség-
ellenállóságra, a szárszilárdságra és a hl-tö-

megre irányultak. Ezúttal - terjedelmi okok mi-
att - csak a termés és olajtartalom adatokra és 
összefüggéseikre koncentrálunk. sajnos a kí-
sérletekbe küldött 38 hibridből csak 37-et ve-
tettek el mind a 8 helyen, mert a MAs 86 jelű 
hibrid vetőmagja csak 6 helyre volt elegendő. 
Ezért összesítő értékelésünkben részletesen 
csak 37 hibridet vizsgálunk, hogy a kísérleti 
értékelés szabályát – miszerint csak azonos 
helyekről származó azonos számú hibridet 
szabad összehasonlítani – betarthassuk. ter-
mészetesen a MAs 86 eredményeit is tartal-
mazó értékelés ugyancsak megtörtént.
A kukoricakísérletekben 14 nemesítőház  
- köztük a már jól ismert Dekalb, a Pioneer, a 
syngenta, az RAGt, a Marton Genetics, a  
Caussade,  saaten Union, az Euralis mellett 

néhány kisebb  közép-európai cég, mint az 
Oseva, a BC Institut,  a novi sad-i Kutatóinté-
zet  összesen 47 különböző hib ridjét vetettük 
el – köztük  23 újat! – 4 tenyészidő csoport-
ban.  Az igen korai (FAO 320-350) éréscsoport-
ban 11, a koraiban (FAO 360-390) 17, a közép-
érésűben (FAO 400-460) 15, míg a késői érésű 
csoportban (FAO 490-530) 4 különböző hibri-
det vizsgáltunk, elsősorban a termőképesség, 
a betakarításkori szemned ves ségtartalom, a 
szárszilárdság és a hl-tömeg alapján. Ezek kö-
zül most csak a termés- és szemnedvesség 
adatokat mutatjuk be. 
Mivel a szokásos üzemi fajtasorokhoz képest 
nagyobb számú hibridet kellett elvetnünk, a 
fajtasorokba több ismétlődő hibridet, úgyne-
vezett „check-hibridet” vetettünk el, hogy az 

Napraforgóhibridek olajtartalom szerinti rangsora és a termések – 2018. (8 kísérlet átlaga) 

Napraforgóhibridek olajtermés szerinti rangsora és a termések – 2018. IKR Agrár kísérletek, 2018. (8 kísérlet átlaga)
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esetleges heterogenitásokat (talaj, domborzat) 
felmérjük. (Köszönet a Pioneer és a Caussade 
nemesítőházaknak, akik a check-hibridek ve-
tőmagjait biztosították (P9911, ill. Portil Duo).  
A check-hibridek termésének, szemnedves-
ség-tartalmának ismétlésenkénti szórásából 
számoltuk ki a variációs koefficienst, (CV%), 
aminek kritikus értéke üzemi kísérletekben 
maximálisan 10-15 százalék lehet. Ha ennél 
nagyobb az érték, és ennek nem ismerjük az 
okát, a kísérleti tábla heterogénnek minősül, 
ezért ki kell zárni az értékelésből. A mi ese-
tünkben egyedül szíhalomban kaptunk a ter-
mésre ennél nagyobb értéket, de azt a na-
gyobb mértékű szárdőlések okozták, tehát 
megvolt az oka a nagyobb eltérésnek. Így a 8 
kísérletből mind a 8 értékelhető lett. sajnos a 
kukoricakísérletekben sem voltak a fajtasorok 
mindenhol egyformák, mert vagy vetőmaghi-
ánnyal, vagy helyhiánnyal, Bihar nagybajomban 
pedig néhány parcellán vízállással kellett szá-
molnunk. Az eltérő fajtasorok miatt különböző 
összesítéseket kellett végeznünk, itt is követve 
azt a szabályt, hogy összehasonlítani mindig 
csak az azonos helyszínekről és azonos hibri-
dekről származó, azonos számú adatokat le-
het. tanulság, hogy az egyöntetű és egysze-
rűbb értékeléshez törekedni kell arra, hogy a 
nemesítők minden kísérleti helyre elegendő 
vetőmagot küldjenek, a kísérleti gazdák pedig 
csak akkor vállalkozzanak a kísérletek elveté-
sére, ha valamennyi hibrid parcellájának elve-
téséhez elegendő területet tudnak biztosítani.  
Jelen tanulmányunkban azt az értékelési válto-
zatot mutatjuk be, ahol mind a 47 vizsgált 
hibrid 5 termőhely összesítésében szerepel. 

NAPRAfORGó-KíséRLETI EREdMéNyEK
Az 1. számú grafikonon bemutatjuk a termő-
helyenkénti átlagterméseket és az átlagos 
olajtartalmakat. Eszerint a 8 kísérlet összesí-
tett átlaga 3,149 t/ha lett 48,2 százalék átla-
gos olajtartalom mellett. Az 1 évvel korábbi-
aknál ezek az értékek termésben 400 kg/ha-
ral kevesebbet, olajtartalomban viszont 1,3 
százalékkal többet jelentenek.  Ennek oka el-
sősorban a kedvezőtlen csapadékeloszlásban 
keresendő, ugyanis a napraforgó, különösen 
a magas olajsavas napraforgó, nagyon érzé-
keny a megtermé kenyüléskori szárazságra, 
de nem szereti a hirtelen lezúduló nagy víz-
mennyiségeket sem. A termőhelyenkénti kí-
sérleti átlagok minimum (öcsödön) és maxi-
mum (Bihar nagybajomban) értékei között 
közel 1 t/ha a termésátlagbeli különbség.  
négy kísérleti helyen kaptunk 3 t/ha feletti, 
négy kísérleti helyen pedig 3 t/ha alatti ter-
mést, a különbségek azonban nem jelentő-
sek. Olajtartalomban már nagyobb a szórás, 
mert a legjobb érték Vasszécsényben 52,9, 
míg a legkisebb érték öcsödön 45,1 százalék 
volt, tehát a különbség jelentős, 7,8 százalék! 
A 2. ábrán a gyomirtás szerinti genotípus 

csoportok termésátlagait és olajtartalom átla-
gait mutatjuk be. Látható, hogy a csoportátla-
gok közötti különbségek nem jelentősek, ki-
véve az 1 hibriddel szereplő CLP+HO „cso-
portot”, ami 220-350 kg-mal lemaradt a töb-
bitől. Olajtartalomban csak az 1 hagyományos 
gyomirtású HO hibrid értéke szembetűnően 
magasabb a többinél.  Az eredmények csak 
tájékoztató jellegűek, mivel az egyes csopor-
tokban eltérő számú hibrid szerepelt. 
A 3. ábra mutatja, hogy ebben az évben az 
Express toleráns hibridek teljesítménye lett a 
legjobb, majd a CLP hibridek következnek, de a 
különbségek nem jelentősek, és az egyes 
csoportok vezető hibridjei között is nagyon ki-
csi a különbség. többéves tapasztalataink 
alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a különböző gyomirtó szerekre rezisztens nap-
raforgó-hibridek termőképessége és olajtartal-
ma között nincs igazolható különbség.
A 4. számú grafikonon ábrázoljuk a vizsgált 
napraforgó-hibridek termés alapján kialakult 

rangsorát és a termésekhez tartozó olajtartal-
makat. Igaz, hogy az összesített termésátlag 
csak középszintű lett, viszont az eddig ismert 
tendenciák jól érvényesültek: most is jól 
szerepeltek a jól ismert sy, Es, Pio és MG 
hibridek, és örömteli, hogy az új hibridek kö-
zül is néhányan a legjobbak közé kerültek, 
ezek: az XF 16942, a sUH1801sA CLP, a 
Carrera és a subella CL.  (azaz a Pioneer 1, a 
saaten Union 2 és a saatbau Linz 1 új fajtaje-
löltje). A diagrammokban eltérő színek az 
egyes nemesítőházak hibridjeit jelzik.
Az 5. számú grafikonon a hibridek olajtartalom 
szerinti rangsorát láthatjuk a termésadatokkal 
együtt. Az olajtartalom szárazanyagra vetített 
átlaga magas, 48,2 százalék lett. Ezúttal is 
hozta a tőle megszokott magas olajtartalmat a 
Klarika, a P63LE113, a suntec és az sy 
Excellio, de új szereplők is megjelentek a leg-
jobbak között, mint pl. az sy sumiko, az RGt 
sittingbull, a Miranda sU, a subella CL (sU), a 
Driver CL (sU), a Ds-5 (sL), az XF16942 (Pio). 
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Megtörni látszik a termés és az olajtartalom 
eddig érvényesülő negatív korrelációja, mert egyre 
több nagy termőképességű hibrid rendelkezik 
magas, vagy legalábbis átlagos olajtartalommal. 
Olajnövény lévén a napraforgónál a legfonto-
sabb a minél nagyobb olajtermés elérése. A 
6. számú grafikonon ezért az olajtermés és a 
termés egyidejű alakulását mutatjuk be.  Jól 
látható a két mennyiség azonos irányú futá-
sa, tehát az olajtermést elsősorban a termés 
mennyisége határozza meg.  Kisebb rangsor-
beli eltérések abban az esetben adódhatnak, 
ha az olajtartalom kiugróan magas, pl. sy 
sumiko, RGt sittingbull, Klarika, Miranda sU, 
Ds-5, vagy alacsony, mint pl. az sy Diamantis, 
a terramis, ns Maestro esetében.  

A napraforgó-hibridek termés- és olajtartalom 
szerinti együttes pozícióját legjobban a 7. szá-
mú scatter típusú grafikon mutatja.  Jól látható 
a vizsgált hibridek elhelyezkedése az átlagpont 
körül elméletileg kialakított 4 térfélen. Világos, 
hogy azok a hibridek a legértékesebbek, me-
lyeknél a nagy termőképesség magas olajtar-
talommal párosul.  Ilyenek az XF16942, az sy 
neostar, az Es Generalis, a P64LE25, és az sy 
Bacardi.
Vizsgáltuk még az egyes hibridek termőhe-
lyenkénti szórását, ami a stabilitásra utal, és 
jelentős különbségeket találtunk. A CL cso-
portban a legkisebb ingadozást az RGt Eiffel és 
az RGt Fraklin, valamint az Es Generalis mutat-
ta, míg a legnagyobb szórást a Goldimi-nél ta-

pasztaltuk. A CLP csoportban a legkisebb inga-
dozást a 2 syngenta hibrid: az sy Bacardi és az 
sy neostar, míg a legnagyobb szórást a  
2 tradisco hibrid: a tsH2 és a ts H3 hibridnél 
mértük.  Az Express toleráns hibridek közül a 
legstabilabb hibrid a P64LE25 volt, míg a leg-
nagyobb mértékű szórás a Miranda sU hibrid 
mutatta.  A stabil genotípusokat inkább a ked-
vezőtlenebb, míg az érzékeny típusokat a ked-
vező, intenzív termesztési viszonyok közé 
ajánljuk.

KuKORICAKíséRLETI EREdMéNyEK
A 8. számú diagramon a termőhelyenkénti és 
az összesített átlagokat mutatjuk be. Jól lát-
ható, hogy a termésátlagok között jelentős  
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Kukorica hibridek termésrangsora és betakarításkori szemnedvességtartalma
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A tenyészidő sorrendjében elvetett 47 hibrid termései 5 kísérlet átlagában
2018. IKR Agrár kísérletek
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– csaknem kétszeres! – a különbség, mert a 
legnagyobb termés Ászáron 14,045 t/ha, míg 
a legkisebb szíhalomban csak 7,551 t/ha lett. 
A szemnedvességek jóval a megszokott érté-
kek alatt mérhetők, és a különbség is kismér-
tékű (3,8%) a legmagasabb (Biharnagy ba-
jom,16,5%) és a legalacsonyabb (Berettyóúj-
falu,12,7%) átlagértékek között. A hl-tömegek 
közötti maximális eltérés is csak 4 kg/hl.
Az összesített kísérleti átlag nagyobb lett 
még a 2016. évi rekordnál is, ami 10,432 t/ha 
volt 19,8 százalékos átlagos szemnedvesség-
tartalom mellett.  A mért maximális termés 
is nagyobb lett a 2016-ban mértnél, ugyanis 
akkor a legnagyobb termés 16,043 t/ha volt, 
amit a P0023 hibriddel Bábolnán értünk el, 
míg 2018-ban Ászáron a legjobb termést a 
P9903 hibrid érte el 17,747 t/ha értékben. 
Meggyőző volt a FAO 340- es P9363 eredmé-
nye is, mivel 3 kísérleti helyen is az élen 
végzett. A P9911 2 helyen, míg a Basmati 
(Caussade) és a Replik  (saaten Union) 1-1 
helyen lett a kísérlet legjobbja. 
A termésátlagok ilyetén alakulása is össze-
függésbe hozható egyrészt a fajtasor termés- 
potenciáljának növekedésével, illetve az évjá-
rat hatásával. Mert igaz ugyan, hogy az au-
gusztus és a szeptember országszerte száraz 
és forró volt, de a kritikus időszakokban az 
utolsó percben mindig megérkezett a várva 
várt eső. A legkedvezőbb évjárati hatást a két 
korai éréscsoportba tartozó hibridek körében 
mértük, ugyanis ezeknél a szemkitelés idő-
szaka is a még csapadékosabb időtartomány-
ba esett.    
 Ahogy jeleztük, cikkünkben azt az értékelési 
verziót mutatjuk be, melyben valamennyi vizs-

gált hibridről számot adhatunk. Így az 5 kísérlet-
ben egységesen szereplő 47 hibrid termésátla-
ga a 9. számú grafikon szerint 10,892 t/ha lett, 
a szemnedvességtartalom pedig nagyon ala-
csony, 14,5 százalék. Három hibrid ért el 12 t/ha 
feletti, további 20 pedig 11 t/ha feletti átlagot.  
Az első 10 helyezett között 3 Pioneer, 3 DK,  
1 sU, 1 RAGt, 1 syn, és 1 Cs hibrid található.  
Az éllovasok között 3 teljesen új: a P9363, 
Replik (sU), és a Dragster (RAGt), valamint az 
első 10 közül 3 az igen korai (FAO 350-ig), 7 pedig 
a korai (FAO 360-390) éréscsoportba tartozik. 
A 10. számú diagramon a hibrideket a FAO 
számban kifejezett érésidejük szerint állítot-

tuk sorrendbe, és hozzájuk rendeltük az elért 
termésátlagokat. Látható, hogy ezúttal az 
igen korai, a korai és a középérésűek között 
találjuk a legjobb terméseket. Ez egyrészt 
évjárathatás, másrészt annak is bizonyítéka, 
hogy a termőképesség nem a tenyészidő, 
hanem elsősorban a genetikai tartalom függ-
vénye.
A 11. számú ábrán a hibridek betakarí tás kori 
szemnedvesség szerinti rangsorát mutatjuk be 
a tenyészidő függvényében. Látható, hogy a 
hosszú száraz ősznek köszönhetően a ku-
koricahibridek betakarításkori szemnedvessé-
ge jóval a korábbi évek értéke alatt volt, mert a 
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 Kukoricahibridek betakarításkori szemnedvességtartalom szerinti rangsora
és a tenyészidők( fAO-számok) - 5 kísérlet átlaga (47 hibrid)

B
C

32
3

S
Y

 C
ho

ri
nt

o
s

D
K

C
43

51
  

  
  

  
  

  
  

T
S

V
ar

.3

D
o

b
ro

to
 

A
lib

i

JU
D

O
K

A
  

  
  

  
  

D
K

C
46

70
  

  
  

  
  

  
  

P
94

15

A
rt

en
yo

D
K

C
45

41
  

  
  

  
  

  

B
A

D
IA

N
E

  
  

  
  

  
  

T
S

 V
ar

.2

C
E

JI
H

P
93

63

B
as

m
at

i 

R
E

P
LI

K
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P
94

86

D
ra

gs
te

r 

T
S

 V
ar

.4

R
G

T
 D

am
ix

xu
s 

K
o

re
gr

af
 

M
A

S
 4

3.
P

E
S

64
03

Lo
ub

az
i  

C
S

O
le

k 

N
S

30
22

P
99

03

D
K

C
49

43
  

  
  

  
  

  
  

D
K

C
50

68
  

  
  

  
  

  
  

S
Y

 O
rp

he
us

 

E
S

 H
O

R
N

E
T

 

S
Y

 Z
ep

hi
r 

E
LD

A
C

A
R

  
  

  
  

  
  

M
ex

in
i

N
S

40
51

P
99

11

S
er

b
ili

a

E
S

Z
75

02

M
A

S
 4

8.
L

Ill
an

go
 

P
00

23

P
02

16

N
S

30
23

C
o

ra
sa

no

G
as

ti

Z
E

 Z
el

m
a

Á
tla

g 
(4

7)

Kukoricahibridek pozíciója a termés és a betakarításkori szemnedvesség szerint
2018. 5 kísérlet átlaga, 47 hibrid

11. grafikon

12. grafikon

u



FAJtAKÍsÉRLEtEK

36 | Agrár Horizont 

47 hibrid és az 5 kísérlet átlaga csak 14,5 
százalék lett. A legszárazabb (BC323 13,7%) 
és a legnedvesebb (zE zelma 16,8%) hibrid 
között is csak 3,1 százalék a különbség. Itt is 
érvényesül általában a tenyészidő és a 
betakarításkori víztartalom közötti pozitív 
korelláció, de vannak jobban leszáradók (pl. 
Artenyo, Koregraf, DKC5068, Mexini, még az 
Illango is, és a tenyészidejüknél elvárhatónál 
magasabb vízzel betakarított hibridek is. (Pl. 
Cejih, ns3022, ns 3023, Gasti, zE zelma). 
A 12. számú scatter diagramon a hibridek 
termés és betakarításkori szemnedvesség-
tartalom szerinti pozíciója látható. Az adat-
pontok elhelyezkedése mutatja, hogy a hibri-
dek szemnedvessége között nagyon kicsi a 
különbség, és csak néhány hibrid mutat ma-
gasabb értéket. termésben inkább a korai- 
középérésű, sőt, az igen koraiak végeztek az 
élen, és nem a késői érésűek. Feltehetően a 
későbbi érésűek gátolva voltak a termőké-
pesség kibontakoztatásában a száraz és forró 
augusztusi és szeptemberi időjárás miatt.
Ezt igazolja a 13. grafikon is, ahol éréscsopor-
tokon belül állítottuk rangsorba a hibrideket a 
termésátlag szerint. 2018-ban bizonyíthatóan 
a koraiak érték el a legjobb eredményeket, és 
a legnagyobb termés is itt született a P9903 
hibrid esetében. A 2. legnagyobb termést az 
igen korai csoportban mértük az új P9363 
hibriddel.  Éréscsoportokon belül jelentős: 
2,5-2,8 t/ha-os különbségek  adódtak a szél-
ső értékek között. Az igen korai és a korai 
csoportokban a betakarításkori szemnedves-
ségek közel azonosak, és csak a közép-  és 
késői éréscsoportban  növekedtek kismér-
tékben, 1-3 százalékkal.

A kukoricahibridek esetében is elvégeztük a 
termőhelyenkénti stabilitási vizsgálatokat. 
Helyhiány miatt itt nem tudjuk bemutatni  az 
erre vonatkozó grafikonokat, de a levonható 
következtetéseket ismertetjük. Az igen korai 
éréscsoportban a legstabilabbnak a BC323 
és a CEJIH (Oseva) bizonyult, míg a nagy 
terméspotenciálú P9415 és a DKC4670 akár 
9-10 t/ha-os eltéréseket is pordukált a felté-
telek függvényében. A korai (FAO 360-390) 
érésű hibridek között legstabilabb volt  az 
RGt Damixxus, a DKC4943 és az sy Orpheus, 
míg jelentős termőhelyi ingadozást mutatott 
az Es6403 és a ts Var.3. A középérésű 
hibridek a korábbiakhoz viszonyítva kisebb 
termőhelyi ingadozásokat mutattak, talán 
azért is, mert ezek feltételezhetően kény-
szerérést szenvedtek. A legkisebb ingado-
zást a MAs 43.P  és a Gasti esetében, míg 
a legnagyobb kilengéseket az Es Hornet és a 
P0023 hibrideknél mértük. A késői éréscso-
port hibridjeinek termőhelyenkénti ingado-
zásai hasonlóak a középérésűekéhez, így 
kisebbek, mint a  korábbi hibrideknél mér-
tek. A legkisebb termőhelyi ingadozást itt a 
P0216 mutatta.  
Végezetül elmondhatjuk, hogy mind a napra-
forgó, mind a kukorica esetén fontos megerő-
sítést kaptunk az eddig ismert és elismert tel-
jesítményű hibridekre vonatkozóan. Így napra-
forgók esetén az sy Bacardi, az sy neostar, az 
sy Diamantis, a P64LE25 P64LE113, 
kukoricában a legkorábbiaknál a  P9415 és a 
DKC4351, a középkoraiaknál a P9903 (mely a 
kísérlet abszolút győztese lett!) a Replik, a 
DKC4943, a DKC4541 és az sy zephir, a közép-
érésűeknél a P0023, a P9911, a Koregraf, a 

ké sőieknél pedig az Illango, a P0216, és a Mexini 
hibridek újra bebizonyították, hogy a különböző 
termőhelyeken és évjáratokban is megállják a 
helyüket és stabilan jól teljesítenek, ezért to-
vábbra is helyük van a portfolióban. 
A legörvendetesebb azonban az, hogy mindkét 
növény esetén  felfedezhettünk rekordteljesít-
ményekre képes új hibrideket (jelölteket), nap-
raforgóban például az XF16942, az sy sumiko, 
a Carrera (sL) és a subella CL (sU) hibrideket, 
kukoricában pedig a P9363, az sy Chorintos, 
és a DKC4670 igen korai, az RGt Dragster, és a 
ts Var.3 (tradisco) korai, a MAs 43.P, a DKC 
5068, az Artenyo (sL) középérésű, valamint a  
Corasano (sL) késői érésű hibrideket. Ezek a 
közeljövőben várhatóan tovább gazdagítják a 
kereskedelmi fajtakínálatot. 
Mindenképpen eredménynek és sikernek  
könyvelhetjük el, hogy kísérleti gazdáink ma-
gas szakmai színvonalon dolgoznak, és példát 
mutatnak környezetükben. Az is megbecsülen-
dő, hogy a maga nemében páratlan nagyüzemi 
kísérleti hálózatot tudtunk kialakítani és mű-
ködtetni, melyek megbízható adatokat szolgál-
tatnak a hibridek tényleges teljesítményéről. 
nagyra értékeljük, hogy erősödtek  kapcsola-
taink a nemesítő há zakkal, a termelő partne-
rekkel, nem utolsó sorban cégünk központi és 
területi dolgozói között.
A visszajelzések alapján reméljük, hogy kí-
sérleteink és az azok eredményeiről szóló 
publikációink elősegítik termelő partnereink 
döntéshozatalát a fajtaválasztásban, és egy-
ben  támogatják cégünk és  partnereink üzle-
ti eredményeinek további  növekedését.    

dr. Kiss Erzsébet

Kukoricahibridek éréscsoportonkénti termésrangsorai és a szemnedvességek – 2018. 5 kísérlet átlaga
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Az Amazone szemenkénti vetőgépek rendkí-
vül sokoldalúan használhatók. Az optimális 
munkaminőségük átütő erővel és nagyfokú 
megbízhatósággal párosul. Ezek az intelligens 
vetőgépek rendkívül robusztusak, kezelésük 
egyszerű és kényelmes, és ami a legfonto-
sabb, nagy sebességgel is problémamente-
sen lehet velük dolgozni. Az ED meggyőző 
vetési pontossággal, megbízhatósággal és 
értékállósággal rendelkezik.
Az Amazone szemenkénti vetőgépek vákuum 
elven működnek. Ennek jelentős előnyei van-
nak, mivel a magok szemenkénti adagolása 
egy maglesodrón keresztül mechanikusan 
történik, a sebességtől és a mag alakjától 
szinte függetlenül. E vetőgépek sajátossága a 
vetőtárcsában rejlik. A magokat vákuum 
szívja a kiemelkedő furatokhoz, és a magle-
sodróhoz szállítja. A kiemelkedő furatoknak 
keverő funkciója van, mivel ezek a „csomók” 
kiemelkednek a vetőtárcsa síkjából és a ké-

szenléti térben mozgásba hozzák a vetőma-
got. A kiemelkedő furatok kúpos kialakítású-
ak, így a törött szemek áthaladhatnak rajtuk, 
nem szorulnak be. A kiemelkedő furatoknak a 
vetőtárcsa síkjából kiálló része gondoskodik 
arról, hogy a mag szabadeséssel hagyja el a 
tárcsát anélkül, hogy esés közben még egy-

szer érintkezne a tárcsával. Ez különösen 
fontos a vetési pontosság szempontjából. 
Az Amazone maglesodró technika azért olyan 
előnyös, mert egyszerűen beállítható. Csu-
pán 5 fokozat is tökéletesen elegendő bármi-
lyen vetőmag esetén az optimális eredmény-
hez. A maglesodró beállítása kimutathatóan 
érzéketlen a mag alakjával és a haladási se-
bességgel szemben. A jelenleg piacon lévő 
kukoricafajták 85 százaléka ugyanazzal a 
maglesodró beállítással adagolható ki! Egy 
nagy kémlelőablak vagy a vetőházban elhe-
lyezett fotocella szolgál a vetés ellenőrzésére. 
Ez érzékeli a mag meglétét a vetőtárcsán. 
Amennyiben hiba következtében a kivetett 
mennyiség több mint 10 százalékkal eltér a 
megadott értéktől, akkor a terminálon hiba-
üzenet jelenik meg. Különféle anyagpárosítá-
sú, kiváló minőségű műanyag szerkezeti ele-
mek biztosítják a tökéletes tömítést a szívó-
kamra és a vetőtárcsa között. E különféle 

anyagok összepárosítása garantálja a hosszú 
élettartamú, optimális tömítést. A magok 
érintkezés nélküli leesése után egy magkilö-
kő gondoskodik arról, hogy minden egyes ki-
emelkedő furat teljesen üres legyen. A mag-
adagoló rendszer felépítése lehetővé teszi a 
100 mm esési magasságot a Classic és a 

140 mm esési magasságot a Contour vető-
egység esetén. Ez elengedhetetlen feltétele a 
vetőmag pontos lehelyezésének (tőtávolsá-
gának)!
többféle vetőtárcsa áll rendelkezésre kukori-
ca, napraforgó, repce, cukorrépa, köles, gya-
pot stb. vetéséhez. sőt, növény-kultúránként 
legalább 2 különböző furatméretű vetőtárcsa 
használható az optimális beállításhoz. A rend-
kívül kedvező árú műanyag vetőtárcsák gyor-
san kicserélhetők. 
Az Amazone vetőegységeket kompromisszu-
mok nélkül, nagy területteljesítményekre és 
csekély karbantartási időszükségletre tervez-
ték. Az egyszerű kezelés felkészülési időt ta-
karít meg, és jobb munkaminőséget eredmé-
nyez. A vetőegység hajtása teljesen zárt, és 
nem igényel karbantartást. A hajtáson belül 
összepárosított fémek és műanyagok a leg-
jobb futási tulajdonságokat biztosítják. A pa-
ralelogramma-felfüggesztés robusztus kivite-
lű, így az egység még kanyarmenetekben 
sem „görbül” meg. A paralelogramma forgás-
pontjait sárgaréz-, illetve műanyagperselyek-
kel szerelték. A magtakarók rugóacélból ké-
szülnek, ezért érzéketlenek a kemény ütközé-
sekkel szemben, és a rugók segítségével az 
uralkodó talajviszonyoknak megfelelően kü-
lönböző fokozatokba állíthatók. Az összes ve-
tőcsoroszlya az élettartamot jelentősen nö-
velő, nagyszilárdságú mangánacélból készül. 
szélsőséges alkalmazási viszonyokhoz ke-
ményfémmel ellátott változat is rendelkezés-
re áll. Ez nagymértékben csökkenti a gyorsan 
kopó alkatrészek cseréjének költségeit. A 
szériafelszereltségként beépített túlterhelés 
elleni védelem megóvja a vetőegységet a 
sérülésektől. további nyírócsapok állnak ren-
delkezésre a tartógerendán. 
Opciós lehetőség a vetőegységek elektromos 
úton történő egyenkénti kikapcsolása, így 
könnyen elkerülhető a felülvetés. A pneuma-
tika és az elektronika részére betervezett 
csatlakozási helyek a vetett sorok számának 
változtatásakor (pl. cukorrépa és repce veté-
sekor) az átszerelést kifejezetten megkönnyí-

amazone ed szemenkénti vetőgép

precíz és megbí zható
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tik. Az idomacél vázhoz rögzítő kapcsolószer-
kezettel a vetőegységek cseréje egyszerűen 
végrehajtható. 
A Contour vetőegység egy hosszirányú ke-
rékpáron (tandem) fut, amelyet az elől elhe-
lyezett tömörítőkerék és a hátul elhelyezett 
„V” elrendezésű gumiborítású tömörítő ke-
rék, vagy öntisztító gumiborítású tömörítő 
kerék alkot és támaszt alá. A talajegyenetlen-
ségeknek a vetőegység pontos működésére 
gyakorolt hatása ezért jelentősen csökken. A 
nagy rögök nem dobálják a vetőegységet, 
hanem az lágyan áthalad rajtuk. A vetési 
mélység talajegyenetlenségek miatti ingado-
zása ugyancsak minimálisra csökken. 
Az elől elhelyezett tömörítő kerék tudatosan 
csak az egyik oldalon található, hogy a műtrá-
gyacsoroszlya által kidobott talaj ne okozzon 
nemkívánatos vetőegység mozgásokat. A 
hosszirányú tandem felfüggesztés révén egy-
részt optimálisan követi a vetőegység a talaj-
egyenetlenségeket, másrészt nagy haladási 
sebesség és rögös talaj esetén is biztosított 
a vetőegység nyugodt futása. Mindkét ténye-
ző hozzájárul az optimális tőtávolság és a 
pontos vetési mélység eléréséhez! A hossz-
irányú tandem rendszerben a teherelosztás 
aránya a két tömörítő kerék között állítható 
be. A talajviszonyoktól és a talajállapottól 
függően mindig megtalálható a helyes arány.
ventilátor: az Amazone ED vetőgép ventilá-
tora az alsó függesztőkarok csatlakozási 
pontjai mögött, távol helyezkedik el. A kar-
dántengely törésszöge ezért még teljesen ki-
emelt gép esetén is kicsi marad. A műtrágya-
tartály mögött elhelyezett ventilátor hangja 
kevésbé zavarja a gépkezelőt.
Lánckerekes hajtómű: minden Amazone 
szemenkénti vetőgépet központi vetőhajtó-
művel szerelnek fel. A lánckerekes hajtómű 
54 fokozatba kapcsolható, és az alkalmazott 
vetőtárcsától függően 3,1 és 86,9 cm közötti 
tőtávolság beállítását teszi lehetővé. A lánc 
áthelyezése rövid idő alatt történik anélkül, 
hogy a gépkezelő ujjai koszosak lennének.
Minden rendszerhez a megfelelő műtrágya-

szórót ajánlja az Amazone ED. Minden eset-
ben ajánlott a 900, illetve 1100 l térfogatú, 
egy darabból készült, kedvező súlypontú mű-
trágyatartály használata. A felhajtható taka-
róponyva csigával történő feltöltéskor, meg-
bízható védelmet nyújt az esővel és a műtrá-
gya porával szemben. A tartályhoz elölről és 
hátulról egyaránt jól hozzá lehet férni. Az 
adagoló környéke is megbízhatóan védett az 
esővel szemben, a külső nedvességtartalom 
nem befolyásolja a pontos adagolást. 
Az új csúszó és egytárcsás műtrágyacso-
roszlyákat nehéz üzemeltetési körülményekre 
tervezték. Az erős húzórugó (160 kg) egy-
részt biztosítja a csoroszlyát a kövek által 
okozott töréssel szemben, másrészt gondos-
kodik a műtrágya mindig egyforma elhelyezé-

si mélységéről. Ez egy csapon keresztüli, 
egyszerű lehatárolással, szerszám használata 
nélkül és gyorsan történik. A műtrágyacso-
roszlya vetőcsoroszlyához viszonyított pozíci-
ója a speciális kapcsolószerkezet segítségé-
vel szabadon megválasztható. Különösen 
említést érdemel a Clip-on rendszerű cso-
roszlyaorr csúszó műtrágyacsoroszlya ese-
tén. Egy védett csavarkötés meglazításával a 
kopóorr levehető. Ez valódi időmegtakarítás! 
Az új tolatótámasz megakadályozza a cso-

roszlya kifolyónyílásának véletlenszerű eltö-
mődését a vetőgép leengedésekor vagy hát-
ramenetben. Az egytárcsás műtrágyacso-
roszlya nagy átmérőjének köszönhetően, kü-
lönösen mulcsvetési körülmények között 
dolgozik jól. Ennek nincsenek sárkaparói, 
ezért extrém viszonyok esetén is eltömődés 
nélkül forog. A bóracél tárcsa rendkívül ko-
pásálló.
Valamennyi Amazone szemenkénti vetőgép 
mikrogranulátum szóróval is kapható. Döntő 
érv, hogy a mikrogranulátum szórót is az 
Amazone gyárban szerelik fel, így minden 
egy helyről származik. Ennek eredményeként 
minden funkció állandóan biztosítva van 
anélkül, hogy egyéb szerkezeti egységek mű-
ködését negatívan befolyásolnák. A kiszórási 
mennyiség megfelelő beállításához 140 foko-
zat áll rendelkezésre. Az adagolóhengerek 
cseréjére különböző szórandó anyagok, mint 
a rovarölő szerek, csigaölő szerek és mikro-
elem trágyák közötti váltás esetén nincs fel-
tétlenül szükség. nagy mennyiségű mikro-
elem trágya kiszórásához azonban az adago-
lóhenger néhány fogással nagyon egyszerűen 
kicserélhető. A mikrogranulátum szóró jól 
hozzáférhető, továbbá egyszerűen és kényel-
mesen feltölthető. Az idegen anyagok elleni 
védőrács szériafelszereltség. A leforgatás 
nem okoz nagy gondot. Egyszerűen hátra kell 
húzni az adagolóegységet és azután leforgat-
ni. A granulátum kifolyik a tömlőből, amely a 
mérőedényben felfogható. 
A nagyméretű üvegablaknak köszönhetően a 
gépkezelő mindig tájékozódhat a tartály töl-
töttségi szintjéről. A mikrogranulátumot leve-
gő szállítja a vetőegységekhez. Vetőegysé-
genként egy ciklon gondoskodik arról, hogy a 
levegő eltávozzon, és ne fújja ki a mikro gra-
nulátumot a vetőbarázdából. Az alkalmazási 
esettől függően a mikrogranulátum választ-
ható módon a vetőbarázda aljára (rovarölő 
szerek, mikroelem trágyák) vagy a vetőmag 
fölé (csigaölő szerek) kerülhet.

f. P.

precíz és megbí zható
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Az elmúlt évek klimatikus viszonyai is jól 
mutatják, hogy Magyarország sem mentesül 
az egyre gyakrabban és nagyobb hangsúllyal 
jelentkező időjárási szélsőségektől. A XXI. 
század nemcsak a precíziós gazdálkodást 
nyújtja mint új irányvonal, hanem sok eset-
ben rávilágít a régóta alkalmazott lehetősé-
gek fontosságára, mint például az öntözés.
Annak érdekében, hogy korunk talán legna-
gyobb mezőgazdasági marketingjével ellátott 
terület fontosabb paraméterei ne merüljenek 
a feledés homályába, szeretnénk csokorba 
szedni azokat a legfontosabb előnyöket, 
melynek köszönhetően még mindig innovatív 
az öntözés.
1. Biztos, kiegyensúlyozott és folyamatos 
extra bevételt tudunk elérni, és nem kizáró-
lag a gazdálkodás során felmerülő költségek 
csökkentése/optima li zációja a cél. Az öntö-
zésre fordított beruházások kifejezetten a be-
vételek növelése érdekében történnek.
2. A termőföld területe eléggé behatárolt, így 
egy-két kivételtől eltekintve extenzív/méret-
beli növekedés nem hajtható végre, ezért az 
adott területen végrehajtható legintenzívebb 
technológia alkalmazása hozhat jobb ered-
ményt.
3. Az öntözés alkalmazásával elérhetővé 
válnak olyan növénykultúrák alkalmazásai, 
melyek nagyobb termelési értéket adnak.
4. termelési értéket növelhetünk azzal is, 
hogy egy év alatt több kultúrát is betakarí-
tunk egy adott területről. A víz kijuttatásával 
elhárul a legnagyobb hátrány, ami a termesz-
tés folyamán felléphet, hiszen tápanyagot 
eddig is mindenki használt, de a csapadékot 
befolyásolni lehetetlen.
5. Az öntözésnek is van költségcsökkentő 
hatása. A műtrágya alkalmazása, mely ese-
tenként kifejezetten érzékeny a bemosó csa-
padékra, ezért jobb hasznosulást tudunk el-
érni egy adott mennyiséggel, így a teljes ki-
juttatott n adag mértéke csökkenthető.
6. A bemosó csapadék a növényvédelem 
szempontjából is fontos, leginkább a kukorica 
pre és poszt növényvédelme során. A 
preemergens kezeléseket sokan azért nem 
alkalmazzák, mert csapadék nélkül a hatása 
rendkívüli mértékben csökken, viszont kedve-
ző körülmények között ennek is költségcsök-
kentő hatása van, mert kevesebb poszt-keze-
lést kell alkalmaznunk.
7. A közös piac a magyar gazdák számára 
nemcsak lehetőséget, de konkurenciát is je-
lent, ezért fontos, hogy a versenyképesség 
biztosított legyen számukra, melyet az adott-

ságainkból adódóan az öntözés nagymérték-
ben elősegíthet.
8. A kiszámíthatóság, biztos bevétel realizá-
lása is alapvető szempont, mert sok esetben 
az input anyagok előfinanszírozásban kerül-
nek a gazdákhoz, és a termeltetési szerződé-
seknek való megfelelés nélkül, sokan kiszol-
gáltatott helyzetbe kerülhetnek.
9. Az öntözés hosszú távú befektetés, és a 
mezőgazdaságban tapasztalható generációvál-
tás egyik sarkalatos pontja a jövőbe tekintés.
10. Az öntözőgépek befektetés oldalról kö-
zelítve is fontos szerepet játszanak, hiszen a 
termőföld értékét tudjuk növelni a táblán 
rendelkezésre álló berendezésekkel.
összességében elmondható, hogy a kérdés, 
ami a gazdákat foglalkoztatja, nem az, hogy 
kell-e öntözni vagy sem, hanem az hogy „ho-
gyan tudom megvalósítani?”.

10 pont az öntözés megvalósításához
Az öntözési beruházások többsége szinte csak 
és kizárólag pályázati lehetőségek mellett va-
lósul meg. Ez nagy részben köszönhető annak, 
hogy elég komplex, rendszer szintű kialakítás-
ról beszélhetünk, mely általában nagy költség-
vonzattal is jár. Az 50 százalékos támogatási 
intenzitás, mely aktuálisan is nyitva áll min-
denki számára, elég kecsegtető.
Ennek megfelelően összegyűjtöttünk pár fon-
tos lépést, mely alapvetően behatárolja a 
megvalósuláshoz vezető utat.
1. Az öntözés kiépítéséhez elengedhetetlen a 
vízhez való hozzáférés, mely a szántó elhe-
lyezkedésével van egyértelmű összefüggés-
ben, tehát az első és talán legfontosabb pont 
a földrajzi elhelyezkedés.
2. A 2016 óta futó öntözési pályázat – mely 
2020 augusztusáig nagy valószínűséggel 
nem merül ki – a víztest minősítést is felté-
telként szabja az új telepek létesítése esetén. 
Csak abban az esetben van esély a pályáza-
ton nyerni, ha a vízforrás minősítése hidro-
mor  fológiai (mennyiségi) szempontból leg-
alább jó besorolású. A „zöldmezős” beruhá-
zások esetén, tehát ennek ismerete alapvető-
en meghatározza a lehetőségeinket.
3. Mikor a vízforrás tisztázott, a következő 
lépés a tervezés megkezdése. Ennek a lépés-
nek van talán a legfontosabb szerepe a ké-
sőbbi üzemeltetés során, mert egy jól átgon-
dolt rendszer, alapvetően meghatározza az 
üzemeltethetőséget.
4. Automatizáció mértéke/megléte egy sar-
kalatos kérdés, mert a mai magyar mezőgaz-
daságban tapasztalható munkaerőhiány vél-

hetően tovább fokozódik, és az öntözőrend-
szerek átlagos élettartama meghaladja a 20 
évet. Érdemes távvezérléssel és a lehető 
legnagyobb fokú automatizálással kialakítani 
a rendszereket, különös tekintettel a szivaty-
tyú állomásokra.
5. A tervezés során az automatizálás figye-
lembe vételével az öntözőgépek kiválasztá-
sa következik. Költséghatékony, vagy terület-
alapú a beruházó elgondolása? A saroköntöző 
egység (corner kar) használata center gépek 
esetén nagyobb területi fedettséget eredmé-
nyez, de költségvonzata is jelentős, bár alkal-
mazásával lehetőségünk nyílik arra is, hogy a 
szomszédos táblák részben vagy egészben 
öntözésbe vonhatóak legyenek.
6. A szivattyú kiválasztásánál rendkívül fon-
tos, hogy tisztában legyünk a hálózati hozzáfé-
résről, mert a rendszerben ez a tétel a „nagy 
fogyasztó”. Amennyiben lehetőség nyílik elektro-
mos áram vételezésre, a rendszerünk képes 
automata és költséghatékony működésre.
7. Az öntözővíz továbbítására különböző lehe-
tőségeink vannak, de leggyakrabban a föld-
alatti műanyag csőhálózatok a preferáltak. 
Alapvetően két fő típus használatos a PVC és 
a KPE, de a piaci viszonyok egyre inkább a 
korszerűbb KPE irányába mutatnak.
8. Eljutottunk az engedélyezéshez, mely az 
előbb felsoroltak függvénye. A vízjogi engedé-
lyek közül az elvi az, mely a pályázat beadásá-
hoz szükséges, de célszerű eggyel magasabb 
szinten kezdeni. Ez a létesítési engedély, ugyanis 
a folyamatosan változó jogi környezet miatt 
már nincs nagyságrendi eltérés a két engedély 
között, de a beruházás megkezdéséhez min-
denképpen a létesítési engedély szükséges.
9. Amennyiben az engedély jogerőre emelke-
dett, a következő lépés a pályázat beadása, 
melyben a földhasználatot, a fenntartási időszak 
(5 év) végéig igazolni kell. Az osztatlan közös te-
rületek sok esetben kudarcra ítélik a pályázatot.
10. A beruházás végrehajtása következik. A 
folyamatosan változó közbeszerzési törvény 
jelen állapota kedvezőnek mondható a koráb-
biakhoz képest, mert az utolsó módosítás al-
kalmával nagymértékben emelkedtek a limit-
értékek, illetve fontos a beruházás pontos 
besorolása is építés/gépbeszerzés.
Az összegzés talán sokakra riasztóan hathat, 
de a feladat nem lehetetlen, amihez a kellő 
segítség rendelkezésre áll az AGROtEC Ma-
gyarország Kft. öntözési üzletágánál, hogy 
segítő kezet nyújtson a kellően elhivatottak 
számára a rögös úton.

schober Gyula

ok az öntözés mellett 
tipp a megvalósításHoz10
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Agrár horizont
az AGROtEC Magyarország Kft. 
és az IKR Agrár Kft. kiadványa

Kiadja a Magyar Mezőgazdaság Kft.
szerkeszti a MAsH Kft.

Felelős kiadó: 
Illés zoltán 
és nagy Lajos 
nyomdai munkák:
Pauker-Holding Kft.

Az IKR Agrár Kft. terménykereskedelmi üzlet-
ágának vezetője Otrok György üzletág igazga-
tó, tavaly, november 28-án egy kerekasztal 
beszélgetést hívott össze Bábolnára, amely-
nek célja a kialakult bogárinvázió hatása ter-
ményraktározásra, a fellépő károsodások oka-
inak feltárása és a védekezés lehetőségeinek 
áttekintése.
A téma időszerűségét indokolja – mondta az 
üzletágigazgató –, hogy évről-évre, országos 
szinten százezer tonnákra és millió forintok-
ban mérhető az a vesztség, amely a helyte-
len raktározás során tönkrement termények-
ben közvetlenül keletkezik. Ezen túlmenően a 
bogaras áru piacrajuttatása is késik, további 
logisztikai költségeket okozva.
Melyek a veszteségek okai? 
A betárolás körüli problémák, a nem megfe-
lelő gázosítás, a raktárépületek állaga, a táro-
lás során a termény rendszeres ellenőrzésé-
nek elmulasztása. Ezekre keresték a válaszo-
kat a jelenlévő termelők, az sGs munkatár-
sai, a gázosítást végző szakemberek, vala-
mint az IKR érintett dolgozói.
A beszélgetés során felvetődött, hogy sok 
esetben már a tábláról, a gyommagokkal 
szennyezetten, porosan szalma vagy más 
maradványokkal és kártevőkkel fertőzötten, 
kombájntisztán érkezik a raktárakba a ter-
mény. Ez az elsődleges fertőzési forrás. Ha ki 
is rostálják a terményt, a rostaalj, a kártevők-
kel együtt a telepen marad és „visszafertőzi” 
a tisztított terményt.
Előfordul, hogy a szállítás során olyan környe-

zetbe kerül az áru, ahol fertőző gócok vannak, 
így a kártevők átvándorolnak a tiszta ter-
ményre. Végül az is felvetődött, hogy a gázo-
sítással sincs minden rendben, legalábbis, 
ami annak hatékonyságát illeti. Ez visszave-
zethető a termények nem megfelelő tárolásá-
ra, az időközbeni termény mozgatásra (a ve-
vő azonnali szállítást kér, de a gázosítás 
szükséges időtartama még nem járt le) a tá-
rolási körülményekre, és persze a szerek 
esetenként változó hatékonyságára is. A 
mérőműszerek is sok esetben hibásak, mert 
a gázkoncentrációt rosszul állapítják meg. 
Röviden ennyiben összegezhetők a hozzászó-

lók megállapításai.
A megoldás, vagy legalábbis a helyzet javítá-
sára vonatkozó javaslatok az alábbiakban kör-
vonalazódtak: először is minden lehetséges 
fórumon tájékoztatni kell a gazdákat a ter-
ménytárolással kapcsolatos „szabályokról”!
tudni kell, hogy az eredményes és fertőzés-
mentes termény állagmegóvó tárolásának 
két alapvető feltétele van: a prevenció és a 
hatékony védekezés.
Mit jelent ez? nézzük sorjában!
- Már a szántóföldről a lehető legtisztábban 
kerüljön be a termény, ami még úgy is utó-
tisztítást igényel;
- A rostaalj, amely a kártevők zömét tartal-
mazza, minél előbb kerüljön ki a raktárak 
környezetéből;
- A raktárakat fel kell készíteni a termény fo-
gadására, fertőtlenítés, beázások, fertőzési 
források megszüntetése;
- A gázosítást megelőzően, ha a termény meg-
ülepedett, át kell szellőztetni, fel kell lazítani a 
gázosítás hatékonyságának érdekében;
- Be kell tartani az előírt tárolási magasságot. 
öt méter feletti terménymagasságnál nem 
lehet gázosítani. A kevésbé hatékony tasakos 
gázosításnál nem lehet a garmada 2,5 méter-
nél magasabb;
- Érdemes a drágábbnak tűnő, de jobb minő-
ségű gázosító szereket alkalmazni az eredmé-
nyesebb védekezés érdekében;
- A tárolóhelyiséget a gázosítás határideje 
alatt nem szabad kinyitni!
A tárolt terményt rendszeresen ellenőrizni kell 
– ha lehet hetente – és erről naplót kell vezet-
ni. A melegedést szellőztetéssel, lazítással 
meg kell akadályozni.
Az idén már részben túl vagyunk az esemé-
nyeken, mert a betárolás körülményeit már 
nem lehet befolyásolni, de a termény állag-
megóvását még igen.
A tanácskozás elérte célját a legfontosabb 
okok és szempontok a felszínre kerültek. A to-
vábbi lépés azonban a figyelemfelkeltés, és az 
itt közreadott információkkal terjesztése an-
nak érdekében, hogy a cikket olvasó gazdák 
megmozduljanak, és megnézzék, hogy milyen 
állapotban is van a terményük a raktárban!

dr. bódis László

a jó gazda gondosságával
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ssz. Típus évjárat üzemóra Motortelje-
sítmény  LE

Kiegészítő tartozékok ár forint 
[nettó]

KOMbájN
1. nEW HOLLAnD tX66 1997 4925 270 6 1 m vágóasztal  szállítókocsi  kuk. átszerelő készlet  klíma  szalmaszecskázó  difizár 5 300 000
2. nEW HOLLAnD tX66 1998 5900 270 6,1 m vágóasztal, szállítókocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár 3 900 000
3. nEW HOLLAnD tX66 2002 5636/4166 281 6,1 m vágóasztal, szállítókocsi,  kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár 7 000 000
4. nEW HOLLAnD CsX7080 2010 3058/2219 300 6,1 m Varifeed vágóasztal, kocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, fix rosta. 18 500 000
5. nEW HOLLAnD CsX7080 2007 2402/3164 300 6,1 m vágóasztal, kocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, önszintezős rosta 15 500 000
6. nEW HOLLAnD CsX7080 2007 3570/4554 300 6,1 m vágóasztal, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, önszintező rosta 15 800 000
7. nEW HOLLAnD CX840 2003 5600 300 6,1 m vágóasztal, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, önszintező rosta 11 500 000
8. nEW HOLLAnD CX840 2006 3175/2192 300 6,1 m vágóasztal, szállítókocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár 16 900 000
9. nEW HOLLAnD Cs660 2006 4135/5565 280 6,1 m vágóasztal, kocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, fix rosta 12 000 000
10. nEW HOLLAnD CX6090 2013/14 1489/1965 330 6,1 m Varifeed vágóasztal, kocsi, kuk. átszerelő készlet, klíma, szalmaszecskázó, difizár, önszintezős rosta 33 000 000
11. CLAAs LEXIOn 530 2007 6092/4140 295 C540 vágóasztal, szálítókocsi, 3D, AC, feljavított, kifogástalan állapotú gép! 18 500 000

TRAKTOR
12. nEW HOLLAnD t8.300 2011 4381 250 Rugózott kabin, légfék, automata vonófej, klíma, 4 pár elektromos kihelyezett hidr., Inteliview monitor, sidewinder kartámasz 24 900 000
13. nEW HOLLAnD t8.390 2014 3676 340 Rugózott kabin, rugózott első híd, klíma, színes inteliview monitor, vonófejek, frontsúly, hátsó keréksúly, sidewinder kartámasz 25 000 000
14. nEW HOLLAnD t8030 2007 8054 275 Powershift váltó, rugózott első híd, klíma, vonófej, légfék, jó műszaki állapot 9 900 000
15. nEW HOLLAnD t5050 2008 6906 96 Mechanikus váltó, irányváltó, klíma, légfék, frontsúly, vonófej, frissen kupplungozva Érd.
16. MF8270 2005 10125 261 Xtrashift váltó, légfék, klíma, jó gumizás, jó műszaki állapotú traktor. 5 800 000
17. MF6280 2005 12901 140 6 hengeres Perkins motor, Dynashift váltó, légfék, klíma, frontsúly 4 250 000
18. Claas Arion 620 2015/17 952 155 6 hengeres motor, rugózott fülke, powershift váltó, 3 kör kihelyezett hidraulika, topcon automata kormányzás, légfék, klíma,  

ÚJszERű állapot
20 500 000

19. Deutz Fahr Agrotron K610 2012 7303 150 Klíma, powershift váltó, légfék, EDC, 6 literes Deutz motor, vonófej, frontsúly 7 300 000
MuNKAGéP

20. nEW HOLLAnD LM5060 2012 3826 120 Powershift váltó, 7,1m emelési magasság, 4t emelési súly, axiál dugattyús hidraulika szivattyú, megkímélt gép! 9 950 000

Használt gépek
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