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A precíziós gazdálkodás jelentőségét a hozam és a mi-
nőség növelésében mind többen ismerik fel. Az idei
évben már nagy volumenű pályázat is nyílt a gazdasá-
gok digitális átállásához szükséges fejlesztések támo-
gatására. Véleményünk szerint ez a hibridkalászosok
használatában is új perspektívákat jelenthet a termelők
számára. Hiszen kiknek is ajánljuk a hibridek vetőmag-
jait? Mindazoknak, akik felismerik, hogy a nagy gene-
tikai értékű, prémiumminőségű vetőmag használata és
a következetesen kivitelezett termesztéstechnológia
együttesen eredményezhet nagy hozamokat és fenn-
tartható jövedelmezőséget.

A SAATEN-UNION egyedülálló módon négy kalá-
szos  fajban foglalkozik hibridnemesítéssel. A siker-
történet a rozzsal indult a nyolcvanas években, amit
a hibridbúza  követett, amely mind a mai napig egye-
dül a cégünk kínálatában áll rendelkezésre. 2018 őszé-
től már az új korszakot nyitó hibridárpáink is elérhe-
tőek a köztermesztésben, a hibridtritikáléval pedig
folynak a bevezetését megelőző  kísérletek, és közép-
távon szintén várható a portfólióba  kerülése.

Egyre több nemesítőház kapcsolódik be a hibridkalá-
szosok fejlesztésébe, így azok teljesítménye a jövőben
még tovább nőhet. Ezért döntöttünk úgy, hogy a hib-
ridjeinkkel kapcsolatos agrotechnikai, termesztéstech-
nológiai és hibridválasztási javaslatokat – a hazai
körülmények között elvégzett számos fejlesztői kísérlet
és a gyakorlatból vett tapasztalatok alapján – az immár
negyedik éve bevezetett HySEED hibridkalászos-prog-
ramban összegezzük és adjuk rendszeresen közre. A
HySEED olyan újszerű és hazánkban is évente jelentős
területen alkalmazott technológia, amely valódi választ
ad a termesztési környezet kihívásaira.

Tapasztalataink szerint intenzív technológiához jó hib-
rid dukál, és ez fordítva is igaz: a hibridekben rögzült
sokoldalú előnyök kiaknázása érdekében a legkorsze-
rűbb technológiákra van szükség. A nagy genetikai ér-
tékű, stabilan teljesítő, a környezeti stressztényezőkre
jól reagáló és  értékesíthető minőséget képviselő ka-
lászos hibridek a  fajtákhoz mérten erőteljesebb fejlő-
désüknek és jobb stressztűrésüknek köszönhetően
nagy terméssel és termésbiztonsággal rendelkeznek.
Az előnyök maximális  kiaknázása érdekében azonban
jelentős hangsúlyt kap az eddig megszokottól számos

ponton eltérő termesztéstechnológia megismerése,
következetes alkalmazása és fejlesztése. Meggyőződé-
sünk, hogy a HySEED program fontos a termelési koc-
kázat csökkentése érdekében, hiszen a kalászos
hibridek termesztése ezekre az elvekre alapozva egyre
meghatározóbb pillérévé válik hazánk  gabona-
elő állításának. Aki a kalászos hibridek termesztése mel-
lett dönt, az intenzív, tudatosan felépített és nagy
hozamszintet megcélzó, korszerű termesztési rend-
szerrel dolgozik.

Csatlakozzon ön is a SAATEN-UNION HySEED hibrid-
kalászos-programjához, ismerje meg a javasolt ter-
mesztéstechnológia alapjait, hogy a befektetett munka
valóban eredményes legyen. Hiszen a hibridhasználat
valamennyi meghatározó felületen termesztett kalá-
szos esetében, így a búzánál, az árpánál és a rozsnál
is, a gyakorlat számára stabil és az eddigieknél maga-
sabb jövedelmet biztosít. Próbálja ki ön is a HySEED-
hibridkalászosokat, és használja ki az általuk elérhető
előnyöket! Járjon most is egy lépéssel mások előtt!

Blum Zoltán
ügyvezetô

Varga Gábor
termékfejlesztô
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TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

A SAATEN-UNION HAZAI HIBRIDKALÁSZOS-PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI (2022)
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SU HYCARDI
Előnyök
• kimagasló termőképesség, a vadjárta termőhelyekre 
  is ajánlott
• a környezeti stresszhatásoknak nagyon jól ellenáll 
  (kontinentális hibrid)
• jó-kiváló növényegészség, nagyon jó kalászfuzáriózis-
  ellenállóság, mérsékelt növényvédőszer-igény

• egyedülálló tulajdonságok: szálkás, nagyméretű 
  kalászok kiváló termékenyülési viszonyokkal
• korai kalászolás és középkorai érés, középmagas, 
  jó-kiváló szárszilárdság
• termése egészséges, malmi paramétereket mutat 
  (B1 vagy jobb)

Jellemzők

Az SU HYCARDI teljesítménye az üzemi kísérletekben (Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás 2021, n=3)
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ÚJ AZ ELSÔ SZÁLKÁS TÍPUS A HIBRIDBÚZÁK ÚJ, 4. GENERÁCIÓJÁBÓL
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HIBRIDBÚZA

Előnyök
• jól teljesít az igazán megterhelő körülmények között is
• megtérülő ráfordítások, jelentős extra hozam a leg-
  intenzívebb körülmények közepette

A HYWIN teljesítménye az üzemi kísérletekben  
(SAATEN-UNION 2017–2021, n=8 [2017], n=15 [2018], n=10 [2019], n=10 [2021])
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A HYWIN teljesítménye a hivatalos posztregisztrációs kísérletekben   
(GOSZ–VSZT 2020–2021, középérésű csoport)
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• középkorai, robusztus növényfelépítésű, vaskos 
  levélzetű
• a korai és a normál vetési időszakban kiemelkedő 
  hozamot biztosít, az intenzitás és a terhelés növe-
  lésére nagyon jól reagál

Jellemzők

Előnyök
• igazi hozamvezér az adott termőhelyi és termesztés-
  technológiai körülmények között 
• valamennyi termőterületre ajánlott
• jól értékesíthető, dekoratív szemtermés, homogén 
  beltartalommal
• az intenzív, osztott trágyázást csúcsterméssel 
  jutalmazza

• kifejezetten bőtermő, generatív hibridbúza (hazai 
  üzemi eredményei 11,5-12,5 t/ha között jellemzőek)
• középkorai, erőteljesen bokrosodó típus
• nagy termésmennyiség és jó malmi minőség (B1/B2), 
  stabil HL-súly
• kiváló tápanyag-hasznosító képesség

Jellemzők

HYLIGO HYWIN
ÚJ



Előnyök
• garantált stabilitás és termőképesség, kiszámíthatóság, 
  versenyképesség jellemzi
• elsőrangú technológiai alkalmazkodóképesség: 
  agronómiai szempontból kifejezetten rugalmas
• a szokásos növényvédelmi beavatkozásokon felül 
  extra ráfordítást nem igényel
• termőhelytől függetlenül megállja a helyét

• kiegyensúlyozott búzahibrid: magas fokú alkalmaz-
  kodó-, nagy termőképesség
• dinamikus fejlődés, széles vetésidő-intervallum
• egészséges, jól ellenáll a levél- és kalászbetegségeknek 
• jól viseli a nehezen melegedő, kötött talajokat, de a 
  laza humuszos homoktalajokon is kiváló hozamot 
  biztosít

Jellemzők

Előnyök
• kiszámíthatóan magas hozamra és jó malmi 
  minőségre (B1/A2) képes
• univerzális hibrid, a legszélesebb vetésidő-
  intervallummal
• agronómiai szempontból kiválóan kezelhető 
  állományt képez

• az üzemi területek és a posztregisztrációs kísérletek 
  bajnoka (akár relatív 12%-os termésfölény)
• kimagasló télállóság, nagyfokú szárazságtűrés 
• nagy szalmájú, erőteljes felépítésű és egészséges 
  növények jellemzik

Jellemzők

6

HYDROCK HYFI

HIBRIDBÚZA

A HYDROCK teljesítménye a hivatalos posztregisztrációs kísérletekben    
(GOSZ–VSZT–NAK 2021, középérésű csoport, n=8)
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A HYFI teljesítménye a hivatalos posztregisztrációs kísérletekben    
(GOSZ–VSZT, 2018–2021, korai érésű csoport)
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BESZÉLJÜNK A PÉNZRÔL: MEGÉRI 
HIBRIDBÚZÁT TERMESZTENI?
Hiteles, független forrásból származó eredmények igazolják, hogy a hibridbúzák
termesztése a fajtákhoz képest jövedelemtöbbletet biztosít. Hogyan lehetséges
ez, ha a hibridek vetőmagja lényegesen drágább?

A hibridkalászosok hazai teljesítményé-
ről számos megbízható eredmény –
akár kísérleti, akár nagyüzemi – áll ren-
delkezésünkre az elmúlt évekből. Azt
talán már egyre kevesebben vitatják,
hogy a hibridbúzák – valamint a hib-
ridrozsok és a hibridárpa is – megbíz-
hatóan magasabb és stabilabb
hozamszintek elérését teszik le-
hetővé a fajtákkal szemben. Ter-
mészetesen mindig lehetnek olyan
kiemelkedő teljesítményre képes faj-
ták, amelyek versenyképesek a hibri-

dekkel. Az azonban kétségtelen tény,
hogy az új búzahibridek az első keresz-
tezéseket követően jóval rövidebb idő
alatt válhatnak piacképes termékké,
 ezáltal gyorsabban és hatékonyabban
 alkalmazkodhatnak a mindenkori kör-
nyezeti és piaci feltételekhez, kézzelfog-
ható fejlődési lehetőséget biztosítva a
gabonatermesztők számára.

Természetesen önmagában a maga-
sabb teljesítményszint nem garancia a
teljes sikerre. A növénytermesztés még-
iscsak gazdasági tevékenység, azaz a

jövedelmezőségnek kell a megha-
tározó döntési kritériumnak len-
nie a fajta- vagy hibridválasztás
kérdéskörben is. És ezzel elérkeztünk
a hibridbúzák egyik legtöbbet kritizált
jellemzőjéhez, a magas vetőmagárhoz,
illetve hektárköltséghez. Persze ez is
 relatív: amíg a hagyományos, II. fokú
 kalászosvetőmag irányára közel két és
félszeresére ugrott 2020-hoz képest,
addig a hibridbúza-vetőmag ára
ugyan ezen időszak alatt 20%-kal növe-
kedett. A várhatóan magas szinten sta-
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Hibridbúzák teljesítménye (GOSZ–VSZT–NAK 2020–2021, átlag alatti terméspotenciálú helyszínek)
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bilizálódó terményárak is „szűkítik” az
elvárt termésszintkülönbséget, tehát
azt, hogy a magasabb hibridvetőmag-
költséget nagyobb terméssel szükséges
kompenzálni. Ennek a két körülmény-
nek az együttállása pedig azt jelenti,
hogy soha nem volt jobb lehető-
ség a hibridek termesztésével jö-
vedelemtöbbletet elérni, mint az
előttünk álló időszakban.

Hivatalos fajtakísérleti 
eredmények

De nézzük, mit is mutatnak a számok.
Fontos olyan eredményeket bevonni az
összevetésbe, melyek megbízhatóan
képviselik a hazai búzatermesztést. Erre
kiválóan alkalmasak a GOSZ–VSZT–
NAK Őszi Búza Posztregisztrációs
Fajtakísérletek eredményei, hiszen:

• nagyon jól reprezentálják a hazai
termőhelyeket;

• a fajtaszortiment tartalmazza a leg-

nagyobb termőképességű, a legjobb
minőséget adó és a domináns piacré-
szesedéssel rendelkező fajtákat és a leg-
korszerűbb nemesítési újdonságokat is;

• több év eredményei állnak rendel-
kezésre, így csökkenthető az évjáratha-
tás torzítása.

A kísérleti eredmények értékelésénél
megjegyzendő, hogy az itt szereplő
hibridek esetében ugyanazt a techno-
lógiát alkalmazták, mint a fajtáknál. Ez
nem azt jelenti, hogy több műtrágyát
vagy magasabb növényvédőszer-fel-
használást igényelnének a hibridek,
erről szó nincs. De a kísérletekben a
technológiai lépések időzítése (vetés,
tápanyag-kijuttatás időpontja stb.) je-
lentősen eltér a hibridek termesztésé-
nek optimumától.

Nem alaptalan tehát az a feltétele-
zés, hogy a hibridek teljesítménye –
előkelő helyezéseik ellenére is – a valós
potenciáljuk alatt maradt. Az átlag
alatti,  átlagos vagy annál jobb termés-

potenciállal rendelkező helyszíneken  
a hibridek a magasabb vető -
magáruk ellenére is számottevő 
– 57 000-114 000 Ft/ha – jövede-
lemtöbblet elérését tették lehe-
tővé. Arról nem is beszélve, hogy a
hagyományos fajtákhoz képest har-
madannyi vetőmag logisztikai ráfordí-
tásai mind időben, mind pedig
költségben biztosítják a nagyobb
hatékonyságot a területteljesít-
mény növekedése mellett.

A különböző termésszinteket vizs-
gálva is elmondható, hogy a hibridbú-
zák átlagosan 10%-os hozamtöbblettel
számolva a fajtákhoz képest számot-
tevő jövedelemtöbbletet nyújtanak,
melynek mértéke a hozamok növeke-
désével arányosan nő.

Üzemi eredmények

A hibridek és a fajták teljesítményét
üzemi körülmények között több éve

6,91

6,29

9,32

8,42

10,77

9,72

817 700

1 094 080

1 263 340

897 780

1 211 600

1 400 360

57 200

57 200

57 200

80 000

80 000

80 000

817 780

760 500

1 131 600

1 036 880

1 320 360

1 206 140

57 280

94 720

114 220

Harmadannyi 

vetőmag anyag-

mozgatása, 

harmadannyi 

vetőgéptöltési 

idő, nagyobb 

vetési terület-

teljesítmény

átlag alatti 
terméspotenciálú 

helyszínek

átlagos 
terméspotenciálú 

helyszínek

átlag feletti 
terméspotenciálú 

helyszínek

GOSZ–VSZT–NAK 2020–2021 
terméseredmények alapján

Terményár: 130 000 Ft/t, fajta vetőmagára: 260 Ft/kg, fajta vetésnormája: 220 kg/ha

T
er

m
és

 (
t/

ha
)

12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

Hibridbúzák teljesítménye (GOSZ–VSZT–NAK 2020–2021, átlag feletti terméspotenciálú helyszínek)
 

HYDROCK fajták 
átlaga 

2021

HYFI fajták 
átlaga 

2021

HYFI fajták 
átlaga 

2020

HYWIN fajták 
átlaga 

2021

HYWIN fajták 
átlaga 

2020

hibridek 
átlaga 

fajták 
átlaga 

2020–2021

10,9

9,7

9,3

8,6

10,8

9,8

11,1

9,7

11,8

10,8 10,8

9,7

Termés
t/ha

Fajta 
árbevétele 

Ft/ha

Hibrid 
árbevétele 

Ft/ha

Fajta 
vetőmag-
ár Ft/ha

Hibrid 
vetőmag-

ár Ft/ha (1,5
millió csíra)

Árbevétel
Ft/ha mínusz 
vetőmagár

Jövedelem-
különbség a
vizsgált évek 

átlagában 
(Ft/ha a hibrid 

javára)

Hibridek 
munka-

szervezési 
előnye

hibridek átlaga

fajták átlaga

átlagos hibridterméstöbblet: rel. 10% = 0,62 t/ha

hibridek átlaga

fajták átlaga

átlagos hibridterméstöbblet: rel. 11% = 0,90 t/ha

hibridek átlaga

fajták átlaga

átlagos hibridterméstöbblet: rel. 11% = 1,05 t/ha
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vizsgáljuk szakmailag összemérhető
módon. Ezekben a tesztekben a min-
denkori üzemi technológia mellett tör-
ténik az összevetés, az eredmények
megbízhatóságát a Magyar Kuko-
rica Klub hitelesített termésered-
ményei biztosítják. 

Különböző termőhelyek és több
év átlagában vizsgálva a megté-
rülést a hibridek hektáronként
mintegy 800 kg terméstöbbletet
értek el a fajtákhoz képest, ami
a mindenkori termény-, illetve vető -
magárak mellett is biztos jövedelem-
többletet eredményezett a hibri-
dek javára.

Kiemelkedő a hibridbúzák
tápanyag-hasznosítása

Az elmúlt hónapok kiszámíthatatlan vi-
lággazdasági és agrárpiaci fejleményei
következtében nemcsak a terményárak,
de az inputanyag-árak is jelentős emel-
kedést mutatnak. A műtrágyaárak soha
nem látott magasságokba emelkedtek,
így a termelők költségkalkulációja során
joggal vetődik fel az a kérdés: megéri-e
a korábban tervezett intenzív táp-
anyagellátást biztosítani az őszi búza
számára, illetve reálisan mekkora a ma-
gasabb műtrágyaköltségek megtérülé-
sének esélye? A kérdések megválaszo-

lásához fontos támpontot nyújthatnak
a Debreceni Egyetem kutatásai, me-
lyekben számos búzafajtát és -hibridet
teszteltek. A tartamkísérletek leg újabb
eredményei szerint a búzagenotípuso-
kat alapvetően négy csoportba lehet
besorolni a természetes tápanyag-hasz-
nosító képességük és műtrágya-re ak -
ció juk alapján. A termesztés számára a
gyakorlatban azok a legjobbak táp-
anyag-reakció szempontjából, amelyek
a talaj természetes tápanyagkészletét és
a kijuttatott műtrágyát egyaránt jól ké-
pesek hasznosítani.

A vizsgálat szerint a fajták tápanyag-
hasznosítása és trágyareakciója rendkí-
vül széles skálán mozog, ezzel szemben
a hibridbúzák (az ábra jobb felső sarká-

ban sárgával jelölve) jól kive-
hetően mindkét vizsgálati
szempont alapján a legjob-
bak között teljesítettek. Külö-
nösen kiemelendő a HYFI
hibrid, mely mind a táp-
anyag-hasznosítás, mind
pe  dig a trágyareakció
alapján a legjobb ered-
ményt érte el, ismét iga-
zolva a hibridek azon általá-
nos tulajdonságát, hogy
használatukkal jelentősen
 javítható a búzatermesztés
hatékonysága, így a jövedel-
mezősége is. 

Üzemi eredmények 
(kg/ha)

2021

hibridbúzák fajták

2020 2019 2018 2018–2021 átlaga

hibridbúzák fajták hibridbúzák fajták

Belvárdgyula

Nak

Nova

Tiszavasvári

Fábiánsebestyén

Bácsbokod

átlag

6 603

7 895

10 762

9 422

-

-

8 671

5 445

7 957

10 168

9 074

-

-

8 161

11 133

9 908

11 954

8 029

9 759

10 509

10 215

10 064

9 617

9 775

7 541

8 881

9 123

9 167

8 616

8 488

9 307

-

-

-

8 804

8 060

7 457

7 822

-

-

-

7 780

7 957

8 546

8 157

-

-

-

8 220

8 478

7 523

7 092

-

-

-

7 698

8 577

8 709

10 045

8 726

8 977

8 012

8 139

8 714

8 308

8 201

hibridbúzák fajták hibridbúzák fajták

Forrás: Magyar Kukorica Klub (2018–2019–2020–2021. évek), kalászos terméstanúsításos (certifikált) betakarítások és termésbemérések eredményei
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Hibridbúzák jövedelemtöbblete a fajtákéhoz képest a különbözô termésszinteken 
120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

Fajtabúza-termésszint (t/ha) 

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Őszibúza-fajták tápanyag-reakciójának tesztelése 
(Debrecen, csernozjom talaj, 2020)
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0–5 9–11 21–22 29–30 32 3913 31

TERMÉSKILÁTÁSOKAT MEGALAPOZÓ IDÔSZAK TERM

SZÁRMARADVÁNY-GAZDÁLKODÁS, 
TALAJMÛVELÉS, ALAPTRÁGYÁZÁS, VETÉS 

N 30–40 + P 75–80 + K 75–80 
(kg hatóanyag)

27–30 kg N hatóanyag 
+ mikroelemek (Fe, Mn, Mg)

ôszi gyomirtás 
(gyári kombinációk), vírusvektorokkal

szembeni állománykezelés 
(kontakt, kontakt + felszívódó szerekkel)

bokrosodás erôsítése
(szárszilárdító készítmény + 100 g/ha Mn)

N 60–70 
+ S 27–30  

(kg hatóanyag)

27–30 kg N hatóanyag + mikroele
(Cu, Mg, Fe)

tavaszi gyomirtás 
+ 1. gombaölô szeres védelem

TAVASZI NÖVÉNYTÁPLÁLÁS ÉS 

BBCH

ÔSZI NÖVÉNYTÁPLÁLÁS 
ÉS NÖVÉNYVÉDELEM 

PIRETROID

KARBAMÁTOK

FLONIKAMIDOK*

rovar- és vírusvektor-kártétel megelôzése érdekében alk

HIBRIDBÚZA. A SIKER TITKA A KÖVETKE
reális terméselvárások, lehetőségek és
rizikófaktorok értékelése → megoldá-
sok és teendők tisztázása

termőhelyválasztás a termelési poten-
ciállal összhangban

mérlegen az elővetemény-érték, tech-
nológiai igény

szármaradvány-gazdálkodás,
talajélet fokozása

mélyítő jellegű, periodikus talajműve-
lés

komplex hatóanyag-tartalmú alaptrá-
gya (NPK – számított és szükséges
mennyiségben)

vetés mélységében aprómorzsás mag -
ágy, nedvességtakarékos talaj-előkészí-
tés vetés előtt

hibridválasztás terület- és táblaadott-
ságok (talajtípus, tábla fekvése, regio-
nális elhelyezkedése, tapasztalatok),
valamint termelési irány (malmi vagy
takarmány) alapján
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45 49–51 52–59 61–69 71–92

MÉSKILÁTÁSOKAT FENNTARTÓ IDÔSZAK

emek

m

lombtrágya alacsony 
N-tartalommal + mikro-

elemek (Cu, Zn, Mg, Fe, B, S)

2. gombaölô szeres védelem

NÖVÉNYVÉDELEM VIRÁGZÁS, TERMÉSKÖTÉS, 
ÉRÉS, BETAKARÍTÁS 

DOK

*egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal használhatók

kalmazott (HySEED-IPM) növényvédelmi stratégia: 

ZETES TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA. 
jól időzített vetés (okt. 5.–12.)

vetés sekélyen, a környezeti feltételekhez alkalmazkodva
(3,0–4,5 cm)

okszerű vetőmagnorma alkalmazása (1,5 M csíra/ha)

őszi növényvédelem és fejlődéstámogatás csávázással, 
vetőmagkezeléssel, frakcionált vetőmag alkalmazásával
(tápanyag és biostimulátor, valamint LAMARDOR® a 
vetőmagon, rendelhető extra: SYSTIVA®)

alkalmazkodó őszi növényvédelem:
gyomirtás és előrejelzésen alapuló ro-
varölő szeres állományvédelem (vírus-
vektorok: gabonakabóca és
gabona-levéltetű)

kis adagú (pótlólagos) őszi fejtrágyá-
zás (N 27% = 100 kg/ha az 1-3 leve-
les, kisorolt állományra) a folyamatos
bokrosodásért

jól időzített, nagy adagú kora tavaszi
fejtrágyázás (NS-hatóanyag-tartalom
előnyben) (febr. 10.–márc. 5.)

bokrosodás végét és a kalászdifferenci-
álódást támogató második tavaszi
fejtrágya (szűk fordulóban az elsőhöz
képest) (márc. 20.–ápr. 5.)

kórokozó-specifikus és célzott tavaszi
lombvédelem a hajlamosító tényezők
és a hibridek ellenálló képességének fi-
gyelembevételével

táplálás mikroelemekkel – stresszoldás,
a produktivitás és a malmi minőség ki-
alakulásának támogatása (1-2 alka-
lommal, okszerűen)

szárszilárdítás szükség szerint, kíméle-
tesen, de hatékonyan (korai időszak-
ban végezve előnyösebb: március
végén–április közepén)

jól időzített, az érési sornak és a minő-
ségi paramétereknek megfelelő beta-
karítás
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VÁLTOZÓ TERMELÉSI KÖRNYEZET, VÁLTOZATOS TECH-
NOLÓGIÁK
A búzahibridek termesztése a nagy egyedi produkción alapul,
üzemi szinten minden növényre szükség van. A javasolt ter-
mesztéstechnológiában ezért a növényvédelemnek is jelentős
szerep jut. A változó termesztési környezet alkalmazkodó, vál-
tozó és változatos technológiákat, integrált növényvédelmi
szemléletet (IPM) igényel. Jelentősen és egyre gyorsulva alakul
át a károsítók dominanciaviszonya, előfordulásuk gyakorisága,
évjárattól függően a károsítók nyomása, az alkalmazható nö-
vényvédőszer-hatóanyagok száma, valamint a peszticidek és a
biológiai megoldások aránya a termesztés során. Az elmúlt
években jelentősen felértékelődött a már ősszel elvé-
gezhető növényvédelmi beavatkozások szerepe, és
úgy tűnik, ez hosszú távon is így marad.

KALÁSZOSOK ŐSZI NÖVÉNYVÉDELME A VÍRUSVEKTOR
KÁRTEVŐKKEL SZEMBEN 
A hibridbúza korai vetése – hasonlóan az őszi árpához –, vala-

mint az egyedülállóan alacsony csíraszám alkalmazása ki-
tetté teszi a fiatal növényeket az őszi kártevőknek. A ví-
rusvektorokkal – elsősorban a levéltetvekkel és a
kabócákkal – szembeni jól időzített, ősszel elvég-
zett és indokolt esetben akár többszöri védekezés
az alapja a vírusfertőzés megelőzésének és az egyéb károsí-
tókkal szembeni  hatékony fellépésnek. A hajlamosító ténye-
zők figyelembevételével rendszeres és körültekintő
állománymustra javasolt, hogy tisztában legyünk a nö-
vények kondíciójával, állapotával. Amennyiben levéltetvek
betelepülésére számítunk (meleg és mérsékelten csapa-
dékos, párás ősz, továbbá ősziárpa-vetés, lucernatábla,
ki terjedt felületű gyepterület, gondozatlan ruderáliák,
gyümölcstermő kultúra vagy fertőzött kukoricatábla
szomszédsága esetén), az első szárnyas egyedek meg-
jelenésekor célszerű védekezni piretroid, karbamát
vagy speciális flonikamid hatóanyagot tartalmazó állo-
mánypermetezéssel. A vírusvektor kártevőkkel szem-
beni  védelem komplex növényvédelmi feladat: fontos a

HIBRIDBÚZA-TERMESZTÉS BIZTONSÁ-
GOSAN. FÓKUSZBAN A HATÉKONY
NÖVÉNYVÉDELEM ÉS NÖVÉNYÁPOLÁS.

Rizikófaktorok (hajlamosító tényezők)
•  relatív korai vetés (szeptember vége-október eleje) 
•  alacsony vetőmagdózis, tág térállású fiatal állomány
  (1,2–1,5 millió mag/ha) 

•  a tábla fekvése és adottságai (a klímaérzékeny, gyorsan
  szárazodó táblák kockázatosabbak)

•  a kockázatot fokozó, a vírusvektorok által kedvelt kul-
   túra (például kukorica, lucerna, gyümölcsösök, gyep-
   területek) vagy gondozatlan ruderáliák szomszédsága 
•  gyomosodott, pihentetett táblák 
•  hosszú, mérsékelten meleg, száraz és elnyúló őszi idő

(késői és több ütemben megvalósuló vírusvektor-betelepü-
lések) 

•  tápanyag- vagy csapadékhiány miatt vontatottan fejlődő
  állomány

Növényvédelmi stratégia (ellenőrző lista)
•  a vírusvektorokkal szemben az őszi időszakban fel kell
  lépni (gabona-levéltetű, gabonakabóca)

•  a károsításuk nyomán kialakuló növényvirológiai prob-
lémák utólagosan nem gyógyíthatóak – kuratív megoldás
nem ismert

•  az előrejelzésre alapozott, megelőző jellegű és több-
ször alkalmazott rovarölő szeres állománykezelések
hatékony megoldást jelentenek

•  a hatékony előrejelzés rendszeres és alapos állomány-
mustrák (levélfonák megtekintése) és sárga ragacslap
kihelyezésén alapul, mindenre kiterjedő figyelemmel
(például a hangyák, katicák tömeges előfordulása le-
véltetű-jelenlétet feltételez!)

•  az indokolt rovarölő szeres (inszekticides) beavatko-
zásokat, a hatóanyag és formuláció megválasztását a
célszervezeteknek, a növényfejlettségnek és a kijutta-
tási körülményeknek megfelelően tegyük meg

•  1-3 leveles, fiatal állományban piretroidok, 3-5 leve-
les, fejlettebb-bokrosodó állományban a karbamátok
és/vagy speciális flonikamid hatóanyag alkalmazása
javasolt

•  vegyük figyelembe a körülményeket, győződjünk
meg a beavatkozás(ok) hatékonyságáról, figyeljünk a
tartamhatásra, ügyeljünk az állomány további fejlő-
désére, és újabb betelepülés veszélye esetén ismétel-
jük meg a kezelés(eket)

VÍRUSVEKTOROK ÉS VÍRUSFERTŐZÉS
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táblaválasztásból eredő rizikófaktorok helyes értékelése, majd
pedig a felkészülés az előrejelzésekre (sárga ragacslap, állo-
mánymustra) alapozott, IPM alapján kivitelezett, a növény-
fejlettséghez illeszkedő poszt (állomány) kezelések
elvégzésére.

HATÉKONY GYOMSZABÁLYOZÁS – FELÉRTÉKELŐD-
TEK AZ ŐSZI BEAVATKOZÁSOK
Fokozott figyelmet szükséges fordítani a hibridbúza-állomá-
nyok őszi gyomirtására, hiszen a viszonylag alacsony
 csíraszámból adódóan ezek gyomelnyomó képessége fiatal-
korban még gyenge. Az áttelelő magról kelők és az évelő
gyomok ellen (különösen rossz kultúrállapotban lévő táblán
és monokultúrában, továbbá őszi káposztarepcét követően)
őszi állománypermetezéssel javasolt védekezni. Ne fe-
ledkezzünk meg az elővetemények nyomán számtalanszor
jelentkező árvakelések (napraforgó, repce) kezeléséről sem!

NÖVÉNYVÉDELEM ÉS NÖVÉNYÁPOLÁS TAVASSZAL
A hibridbúza tavaszi növényvédelmét az évjárat és a terület
adottságai, továbbá az őszi kezelések hatékonysága hatá-
rozza meg. Tapasztalataink szerint a hibridbúzák bokroso-
dása erőteljes, így kora tavaszra már jó az állományok
gyomelnyomó képessége. A legtöbb búzahibrid szalmaszára
erős, ezért intenzív termesztési körülmények között is jó álló-
képességet biztosít. A gyakorlatban tehát a szárszilárdítók ilyen
célú használata nem kötelező technológiai elem, de kora ta-
vaszi alkalmazásban (szárba indulást követően) a megdőlés
esélyét csökkentve a termesztés biztonságát fokozhatja.

Genetikai adottságaik révén a búzahibridek valamennyi
stresszorra jól reagálnak, így a tavasszal fellépő kór -
okozókkal szemben is kiváló a toleranciájuk. Persze a bú-
zahibridek termesztésénél is szükség van gombaölő szerek
 alkalmazására, de a kórtani szempontból is kiváló, jó gene-
tikai alap nagy biztonságot jelent. A termesztési kockázatot,
a környezeti hajlamosító tényezőket mindig vegyük alapul
a gombaölő szerek használatakor, ezért javasoljuk, hogy a
preventív jellegű beavatkozásokkal tartsuk egész-
ségesen a lombozatot, így segítve a búzahibridek maxi-
mális termőképességének kibontakozását. A megcélzott
termesztési intenzitáshoz mérten tehát legalább kétszeri vé-
dekezéssel kalkuláljunk, ami véleményünk szerint nem tér el
az intenzív technológiákban alkalmazottaktól. Ettől eltérő,
növelt számú kezelésekre főleg akkor lehet szükség, ha a ta-
vaszi időjárás fokozottan kedvez a gombafertőzések kialaku-
lásának, vagy az elővetemény miatt a termesztés további
kórtani kockázatokat tartogat. Ezért a növényvédelmi mun-
kák szervezésénél mindig úgy járjunk el, hogy a hajlamosító
tényezők, az előrejelzések és tapasztalataink adják az alapját
munkánknak. Köztudott, hogy a fuzárium gombakóroko-
zók fellépésének esélye fokozottan nő kukorica-elővetemény
vagy a nem megfelelően kezelt, fertőzött szármaradványok-
kal teli, mulcsos talajfelszín esetén. Védekezzünk ellene kö-
vetkezetesen úgy, hogy a virágzás közepe tájékán
kezeljük a búzát felszívódó hatású gombaölő sze-
rekkel, hiszen a célzott kezeléssel ekkor érhetjük el a leg-
jobb hatékonyságú kalászvédelmet.

•  HySEED-vetőmag különlegesen hatékony csávázással
•  kiemelt szerepben az őszi növényvédelem
•  fókuszban a gabona-levéltetű, gabonakabóca (szep-

tembertől márciusig kártétel vírusvektorként, áprilistól

augusztusig károsítás közvetlen táplálkozással, felszapo-
rodás, újabb felkészülés a betelepedésre)

•  ősszel a korai gyomkonkurencia kiiktatása

Rendszeres állománymustra – táblaszintű szignalizáció mindenre kiterjedő figyelemmel, minden lehetséges eszközzel

Gabona-levéltetű és gabonakabóca – vírusvektor ősszel, közvetlen károsító tavasszal

A SIKER KULCSA: A KÖVETKEZETES, INTEGRÁLT SZEMLÉLETŰ 
NÖVÉNYVÉDELEM
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A Systiva® kalászosvetőmag-csávázószer egy egyedi,
innovatív megoldás, melynek használatával az első
 indokolt kora tavaszi gombaölő szeres lombvédelmi
kezelés elhagyható. Ez a technológia ma már sok he-
lyen az őszi búza, őszi árpa lombbetegségek elleni
 védelmének bevált eleme, a gazdák 2021-ben közel
120 ezer hektáron vetettek el Systiva®-val csávázott
vetőmagot. 

HASZNÁLATÁNAK LEGFONTOSABB ELŐNYEI
Növényvédelem
•  Meggátolja a levélbetegségek (lisztharmat, rozsdafélék, szep-

tóriás levélfoltosság, árpa hálózatos levélfoltossága) korai be-
telepedését, az első korai lombvédelem kiváltható.

•  Megóvja a fiatal növényeket a mag- és csírabetegségek ellen. 
•  A felső levelek védelme eredményesebb lesz, a tavaszi 
   gyomirtás jobban időzíthető. 
•  Csapadékos, szeles tavaszon is biztosított a lombvédelem.

AgCelence®-hatás
•  Hatására erőteljesebb a növekedési erély, életerősebb a nö-
   vény, látványos, szép a korai állomány.
•  Nagyobb a gyökérzet, hatékonyabb a víz- és tápanyagfelvé-

tel, jobb a stressztűrés, fokozott életerőt ad a tavaszi indu-
láshoz.

•  A fotoszintézis intenzívebbé válik, ennek eredményeként nö-
   veli a termésmennyiséget.

Gazdálkodás
•  Az egyre bizonytalanabb gazdasági körülmények között egy

biztos technológia, jelenlegi költségszinten megoldott a jövő
évi kora tavaszi permetezés.

•  Mivel nincs szükség a korai fungicides védelemre, 
kisebb a munkaterhelés tavasszal, egyszerűbb, kevésbé
stresszes a munkaszervezés, a rendelkezésre álló munka-
és gépkapacitás hatékonyabban használható fel.

•  Kevesebb terméket kell egyszerre kipermetezni, csök-
   ken a fitotoxicitás veszélye.
•  A fenntartható mezőgazdaság része, biztonságos a
   környezetre.
Az őszi árpa gombabetegségei elleni védelemben a
Systiva® csávázószer lényegesen jobb megoldás a korai
lombpermetezésnél, hiszen a növény ősszel hosszabb
ideig kitett a levélbetegségeknek, a korai levélkórokozók
megjelenésére nagyobb az esély. Az árpa legjelentősebb
kórokozójával, a hálózatos levélfoltossággal szemben a
Systiva® az azoltarlamú levélfungicideknél erősebb ha-
tással bír.
A Systiva® használatával célunk a korai lombvédelmi ke-
zelés leváltása, ezért hektárköltsége a levélre kijuttatott
gombaölő szerek költségszintjén várható. 
A Systiva® Kontroll védjegy garancia a vetőmagban rejlő
potenciál maximális kiaknázására. A védjegyben felerő-
södik a fajta kiemelkedő genetikai értéke, a magas minő-
ségben előállított és feldolgozott vetőmag, illetve egy
egyedülálló, újszerű csávázószer-megoldás.

Systiva® Egyedülálló, vetőmagra 
csávázott kalászos lombvédelmi kezelés
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Az SU HYLONA teljesítménye a hivatalos 
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Előnyök
• termőhelytől függetlenül életerős növények, nagyon 
 jó korai gyomelnyomó képesség

• alacsony vetőmagnorma – nagy vetési területteljesít-
  mény, ugyanakkor nagy hozamok 
• a hagyományos vetésidőn túl kijuttatva is jól teljesít, 
  szélesítve az elővetemények körét
• strapabíró és agronómiai szempontból kedvező 
  állomány

• nagyon jól bokrosodik, gyorsan fejlődik, kiválóan 
  kompenzál és gyorsan regenerálódik
• korai és normál vetésidőben meghökkentően alacsony 
  tőszámmal alkalmazva kimagasló termőképesség
• széles vetésidő-intervallum, kiváló hőösszeg-hasznosító
 képesség

• masszív felépítésű, erőteljes és egészséges levélzetű, 
  nagy kalászú, középérésű hibridárpa

Jellemzők

SU HYLONA

HIBRIDÁRPA
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Előnyök
• árumagja stabil sütőipari minőségű (élelmezési 
  felhasználás), de takarmánynak is kiváló
• kórtani szempontból stabil, alacsony növényvédőszer-
  igényű
• kockázatmentesen termeszthető, ütemesen és jó 
  minőségben betakarítható
• megbízhatóságát bizonyítja, hogy Európa több mint 
  15 országában sikeresen termesztik

• nagy szemterméshozam, kiváló beltartalmi értékek
• a levél, a szár és a kalász egyaránt egészséges
• példás állóképesség, kiváló szárszilárdság a teljes 
  tenyészidőszakban
• termőképessége, kedvező agronómiai tulajdonságai, 
  korai zöldtömeg-produkciója alapján meghatározó 
  hibridrozs

Jellemzők

SU PERFORMER

HIBRIDROZS

Előnyök
• élettanilag értékes, jól hasznosuló abrakalapanyag, 
  piacos termék a sertéshizlalásban
• egészséges, toxinoktól mentes szemtermés
• kiváló szem-szalma arány, jól kezelhető, nagy termésre
  képes állomány

• a szemtermést kifejezetten magas és stabil fehérje- és 
  kedvező rosttartalom jellemzi
• egészséges kalászok, alacsony anyarozs-fogékonyság
• nagyméretű és termékeny kalászok, mérsékelt növény-
  magasság

Jellemzők

SU BENDIX
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Az SU PERFORMER teljesítménye a hivatalos kísérletekben 
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Előnyök
• jól kompenzálja az évjárati hatásokat
• állományát nagyméretű növények alkotják, amelyek jól 
  emészthető, rostokban gazdag levéltömeget nevelnek
• szemesként betakarítva kimagasló ezermagtömeg 
  jellemzi

• kettős hasznosítású, a hasznosítási céltól függetlenül 
  megbízhatóan, a standard fajtáknál magasabb szinten 
  teljesít
• jó általános betegség-ellenálló képesség
• szemesként és szenázsként is kiváló minőségű takar-
  mányt biztosít

Jellemzők

SU ARVID
Előnyök
• Európa számos termelési körzetében elterjedt
• biztos hozam, főleg a száraz években, amikor minden 
  tonna számít
• kifejezetten jól viseli a stresszes körülményeket, 
  mint a szélsőséges időjárás, kórokozónyomás vagy 
  a növényvédő szerek mellékhatásai

• kettős hasznosítású, teljesnövény-szenázsként, abrak-
  takarmányként és humán élelmezési célra is alkalmas 
• kiegyensúlyozott sütőipari értékű, anyarozsnak jól 
  ellenálló szemtermés 
• gyorsan fejlődik, állományát nagy tömegű, egészséges
 levélzetű növények alkotják

Jellemzők

SU COSSANI
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TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK

SAATEN-UNION Hungária Kft.
8132 Lepsény, Vasút u. 57. 
Tel.: +36-22-585-202
Honlap: www.saaten-union.hu
E-mail: info@saaten-union.hu
A kiadvány szerkesztése lezárva: 2022. július
A katalógusban elôforduló  esetl eges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.

https://www.facebook.com/saatenunionrapool

https://www.youtube.com/c/SAATENUNIONRAPOOLHungaria

9. Komáromi Lilla
Tolna megye
Mobil: +36-30-256-4159
komaromi.lilla@saaten-union.hu

10. Molnár Krisztián
Bács-Kiskun megye
Mobil: +36-30-616-8737
molnar.krisztian@saaten-union.hu

II. régió:
Kolop László régióvezetô
Mobil: +36-30-938-7902
kolop.laszlo@saaten-union.hu

11. Nagy János
Nógrád és Heves megye nyugati 
része
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

12. Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: +36-30-268-1465
baleda.istvan@saaten-union.hu

13. Hulvej Tamás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: +36-30-567-8659
hulvej.tamas@saaten-union.hu

14. Töltéssy Áron
Heves megye keleti része és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
nyugati része
Mobil: +36-30- 231-2160
toltessy.aron@saaten-union.hu

15. Szeles Károly
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
keleti és Békés megye északi
része
Mobil: +36-30-338-2221
szeles.karoly@saaten-union.hu

16. Fábián Géza
Hajdú-Bihar megye
Mobil: +36-30-335-4655
fabian.geza@saaten-union.hu

17. Suskó János
Csongrád-Csanád megye
Mobil: +36-30-742-8421
susko.janos@saaten-union.hu

18. Murányi Zsolt
Békés megye déli része
Mobil: +36-30-594-7539
muranyi.zsolt@saaten-union.hu

I. régió:
Virág Attila régióvezetô 
Mobil: +36-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu

1. Balázs Ádám
Gyôr-Moson-Sopron és 
Komárom-Esztergom megye
Mobil: +36-30-430-0029
balazs.adam@saaten-union.hu

2. Varga Viktor
Vas megye
Mobil: +36-30-179-6863
varga.viktor@saaten-union.hu

3. Németh Csaba
Veszprém megye
Mobil: +36-30-729-8516
nemeth.csaba@saaten-union.hu

4. Szajbert Zoltán
Fejér megye
Mobil: +36-30-518-5640
szajbert.zoltan@saaten-union.hu

5. Pataki István
Pest megye 
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

6. Horváth Tamás
Zala megye
Mobil: +36-30-192-3306
horvath.tamas@saaten-union.hu

7. Fantoly Miklós
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
fantoly.miklos@saaten-union.hu

8. Dömse Dénes
Baranya megye
Mobil: +36-30-192-3307
domse.denes@saaten-union.hu




