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1. Burgonya Ágazati Fórum 2011. Keszthely (Dr. Tas Levente)
A már több évtizede hagyományosan megrendezésre kerülő Fórumra január 20-án került sor.
Egyetlen, de az ágazat sorsát leginkább meghatározó kérdést a vetőgumó ellátás helyzetét
járták körül.
A megjelenteket Dr. Dublecz Károly dékán köszöntötte. Elmondta, hogy egyetemi programok
is lesznek az EU elnökséggel kapcsolatban. Nincs látványos változás az Egyetemen működő
Burgonyakutatási Központban. Büszkék rájuk. Az elmúlt évben bekövetkezett változások
kedvező hatását már ők is érzik.
Dr. Polgár Zsolt a Burgonyakutatási Központ vezetője, aki a rendezvényt szervezte,
köszöntőjében elmondta, hogy azért szervezték egy téma köré a tanácskozást – aminek idén
inkább kerekasztal jellege lesz – mert ezzel a kérdéssel van a legtöbb gond. Bízik benne,
hogy az összes fontos kérdésre sor kerülhet.
Kecskés Gábor az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke előadását az
embléma felvetítésével kezdte. Az ipari-burgonya termelés és feldolgozás megszűnt
Magyarországon. Hazai termelésből a szükségleteket már nem lehet kielégíteni. Beszélt az
EU agrárpolitikájáról. Még nem dőlt el, hogy mi lesz 2014-2021 között. Az intervenciós
intézmények mér megszűntek, a piac szerepe erősödik. A második alap a zöld vonal
erősödése várható. Franciaország és Németország támogatási szintjét nem fogjuk elérni. A
magyar mezőgazdaság lejtmenetben van, az 1989-es szint 77,2 %-ánál tartunk. A beruházások
szintje nem éri el az amortizációt.
Szólt a földterület gazdálkodók szerinti összetételéről, a szakképzetség alacsony szintjéről.
(Az egyéni gazdálkodók 2,7 %-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 6,1 %-a pedig
szakirányú középfokú végzettséggel.) Az egyéni gazdálkodók átlag életkora 56 év, az 55 éven
felüliek aránya 57 %. Taglalta, hogy miért beteg a magyar agrárium: a gazdálkodási formák
belpolitikai megítélése, ciklusonként változó agrárpolitikai célok, szürke és fekete gazdaság
magas aránya, őstermelői státusszal való visszaélések, laza szerződési fegyelem, nem alakult
ki a piacorientált termelés, profi termelők többszörös megsarcolása, drágán termel a magyar
gazda, tőkehiány és magas termelésfinanszírozási költségek, stb.
Jövőkép 2020-ra: nőni fog a profitorientált termelők aránya, a termelési érték 75 %-át 2000
gazdasági szervezet és 15-20.000 egyéni gazda fogja adni, tőketulajdonosi átrendeződések, az
élelmiszeripar koncentrálódása. Szólt még a nagybani burgonyaárak folyamatosan
emelkedéséről és további emelkedésük is várható, ennek gyümölcsét azonban ismételten a
nyugati termelők fogják learatni.
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Dr. Polgár Zsolt elmondta, hogy azokat a kistermelőket, akiket nem ismernek, nem tudják
utolérni, így az ismereteket sem tudják átadni. A fajták termés és minőségi potenciáljának 15
%-át használjuk csak ki. (Ezzel többen a vita során nem értettek egyet.) A vetőgumó
jelentősége nagyobb, mint más növények vetőmagvainál, mert jobban befolyásolja az elérhető
termés minőségét és mennyiségét. A termelési költség 40 %-át jelenti, ez is magasabb, mint
más kultúráknál.
A vetőgumó bizalmi kérdés. Szólt a minőséget befolyásoló élettani és kórtani kérdésekről,
ismertette az egyes vírusok által okozott terméskiesés mértékét: PVS, PVX 10 %, PVM 20 %,
PLRV és PVY 80 % felett, Komplex fertőzésnél 90-100 %. Az se mindegy, hogy primer,
vagy szekunder fertőzésről van szó. A régi köztermesztésben lévő fajták két év alatt 100 %ban képesek fertőződni. A 2002-es adatok alapján a burgonya vetésterület 88 %-án termeltünk
fogékony fajtákat (20 t/ha terméseredménnyel), 12 %-án pedig rezisztens fajtákat (25 t/ha
terméseredmény). Jelenleg 20.000 hektáros vetésterületet figyelembe véve 60.000 tonna lenne
a vetőgumóigény. Ezzel szemben hazai termésből 5.000 t, importból 3.000 t áll rendelkezésre,
ami 12-13 %-os felújítást jelent. A hazai fajták aránya becslése szerint a vetőgumó
szaporításban 20-22 %, az árutermelésben 16-17 %.
Következtetései: növelni kell a fémzár becsületét és a fémzárolt vetőgumó használat arányát,
amit ösztönözni is kellene, visszaszorítani az illegális vetőgumó kereskedelmet, fokozottan
ellenőrizni kell az árutermelésben a zárlati károsítókat. Hatékonyabb hatósági fellépést vár a
MgSzH-tól.
Keresztes Dénes a MgSzH osztályvezetője a vetőgumó szaporító terület folyamatos
csökkenéséről számolt be, ami az EU-hoz való csatlakozás után is folytatódott. Ilyen alacsony
szaporító terület mellett nincs sok értelme a fajtaösszetételről beszélni. 2010-ben a 16 külföldi
fajta szaporító területének becsült termése 4.632,2 t, a 13 hazai fajtánál 1.512 tonna. A 20
t/ha-os termés a vetőgumó-szaporításokban nem fogadható el. Ismertette az évjárat
nehézségeit, aminek következményei erre az évre is áthúzódnak. Az alacsony szaporítóterület és termés miatt vetőgumó hiány és áremelés várható. Kényszerűségből sok termelőnél
nem a minőség, hanem az ár lesz a meghatározó tényező.
Kb. 15 évvel ezelőtt igény merült fel a vetőgumó előírások szigorítására, ami akkor falakba
ütközött. Ennek negatív hatása folyamatosan jelentkezik. Ebben az évben is várható
engedményes vetőgumó, így nem léptünk előre semmit. Félő, hogy a vásárlók erről nem
kapnak megfelelő tájékoztatást. Felhívta a figyelmet, hogy az ágazat szereplőinek széthúzó,
önző viselkedése teljes bukáshoz vezethet. Elismerte, hogy szükség lenne a hatósági
tevékenységre, de annak feltételrendszerét nem ők határozzák meg. Bizakodó, 2007-ben is
átszervezésen estek át és ez évtől is, reméli, hogy ez utóbbi már a termelők érdekeit fogja
szolgálni.
Patai Gábor a MgSzH témavezetője az elmúlt öt év vetőgumó szaporításainak vírusvizsgálati
eredményeit ismertette. Az öt év átlagában a szuperelit és elit fokozatban a tételek 46,1 %-a
volt vírusmentes és 19,1 % alkalmatlan. I. szaporítási fokozatban 24,4 % volt vírusmentes és
17,4 % alkalmatlan. Elmondta, hogy a kis kiszerelésben történő vetőgumó fémzárolás aránya
emelkedik,de egyre több szaporító kér kiszerelési engedélyt is. Reméli, hogy ezek hosszú
távon gondolkodnak.
Wolf István a burgonyatermesztésünket veszélyeztető zárlati kártevőkkel kapcsolatban inkább
csak kérdéseket vetett fel. Burgonya vetésterületünknek csak 2 %-án folyik vetőgumó
szaporítás a többi területen csak felderítő vizsgálatok folynak, ami igen nagy veszélyeket rejt
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magában. Beszélt az egyes baktériumos, fitoplazmás betegségekkel és kártevőkkel
kapcsolatos gondokról és veszélyekről.
Szőnyegi Sándor a MgSzH munkatársa a burgonya zárlati károsítóinak aktuális kérdéseiről
tartott előadást. A burgonya az EU-ban a legszigorúbban ellenőrzött növény. Az irányelveket
átvettük, de ezek maradéktalanul nem tarthatók be egy sor kultúránál a legutóbb csatlakozott
12 országban. (Azokat az alapító 7 állam feltételeire dolgozták ki.) A szabályozók módosítása
igen nehézkes, pedig regionális szabályozásra lenne szükség. Más előírásokra lenne szükség a
hazai és a régióban történő felhasználásnál és másokra a nyugatra történő szállításnál.
Részletesebben a ralstonia-kérdésről szólt. Az öntözésre használt folyóvizek fertőzöttségét is
vizsgálniuk kell. A Solanum dulcamara mint gazdanövény jelenti a legnagyobb veszélyt irtása
kötelező, de védett növény! Ezért irtásához engedély kell! Az árokpartok, csatornák
rendszeres karbantartása itt is segítség lehet. A vízkezelési eljárások drágák és zömük nem is
kivitelezhető. A fúrt kutakból történő öntözés lehet a megoldás, ha nem túl magas a
sótartalmuk. Az elmúlt tíz évben 885 millió forintot fizettek ki burgonya kártalanításra.
Ezt követően vitára került sor. Dr. Polgár Zsolt vitaindítójában leszögezte, hogy a vetőgumó
vírusfertőzöttsége a legnagyobb gond és új kórokozók, kártevők behurcolásának is megvan a
veszélye.
Bögréné Bodrogi Gabriella VM főosztályvezető elmondta, hogy egyik ágazat helyzete sem
könnyebb. Az állami beavatkozás lehetősége korlátozott. Mivel a támogatások jelentős része
az EU-ból származik, el kell fogadni bizonyos kötöttségeket. A földalapú támogatás érinti a
burgonyát, bár a támogatások zöldülése várható ez is fenn fog maradni. A területalapú egyre
inkább nemzeti hatáskörbe kerül.
A vetőmag felújítás meghatározott aránya feltétele lehet a támogatásnak éppen a
szakképzettség alacsony színvonala miatt. Szólt a hitelkonstrukciókról a tőkehiány
enyhítésére. Agrár szekció is lesz a Széchenyi kártyán belül. Több szakmai kérdést is
felvetett: kell-e szigorítani a szabályozást, a szakmai kérdéseknek kell előtérbe kerülniük a
támogatásoknál, hogy ne a rossz gyakorlat konzerválódjon, együtt kell dolgozni a
kereskedelemmel, mert a hosszú távú kapcsolatok az országnak is biztonságot adnak nemcsak
a termelőnek. A burgonya import 20 %-a a szükségletnek, de 30 % is lehet, ha nem csökken a
fogyasztás.
Ágazati stratégiákra nagy szükség van, de azt az ágazatnak magának kell kidolgoznia. Az
ismeretanyag bővítése elengedhetetlen, az információ átadás mindenkinek a felelőssége. A
termelőnek és fogyasztónak is szüksége van rá. A feketegazdaság felszámolását segíti az
adóhatóság megerősítése és nyomoz hatósággal való kiegészítése. A generációváltás a
mezőgazdaságban is elengedhetetlen.
Ruttner Szabolcs a Vetőmag Szövetség igazgatója elmondta, hogy az alacsony felújítási arány
nemcsak a burgonyánál gond, hanem az összes öntermékenyülő növénynél. E miatt először a
nemesítők sérülnek. A mezőgazdaságba áramló pénzek elosztása nem megfelelő és a jelenlegi
rossz helyzetet konzerválja. Javasolja a felújítás bizonyos arányához kötni a támogatást.
Dr. Szentirmay András a Solum Zrt. igazgatója mindennel egyetért, de szerinte a statisztikák
nem megbízhatóak. Az adórendszer következménye a birtoknagyság papíron való
elaprózottsága. 20.000 ha burgonya vetésterület szerepel a statisztikákban, de csak 13.000 ha
után veszik fel a földalapú támogatást. Valószínűleg ez utóbbi a jó szám, így a termésátlagok
és a felújítási arány is jobb, mint amiről beszélünk. A félmillió tonna körüli össztermést is
vitatja, ehhez 400.000 tonna tárolókapacitás kellene, de csak a fele van. 10 szupermarket
hálózat működik az országban, de a legnagyobb sem ad el 15.000 tonnánál több burgonyát
egy évben.
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Seprenyi István a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. igazgatója elmondta, hogy a felújítás alacsony
színvonala nemcsak hazai gond. Az élelmiszerbiztonság érdekében vezették be az utántermesztett vetőgumó utáni fajtajutalékot. A helyes gazdálkodási gyakorlat részének kell
lennie a meghatározott felújítási aránynak.
Varga György a Solanum Kft. igazgatója is foglalkozott a vetőgumó szaporító terület
csökkenésével, 1994-2010-ig sorolta az adatokat. Semmi nem vitt a szaporító terület
növelésének irányába. A kérdést csak az állam tudja megoldani. A felújítási arány növelése a
minőség javulás irányába hat. Elmondta, hogy sok termelőt ismer Szeged környékén, akik
iskolai végzettség nélkül is képesek rekord terméseredmények elérésére.
Tas Levente felvetette, hogy a legnagyobb burgonyatermelők léptek ki legelőször a vetőgumó
szaporításból. A „csak saját” célra előállított, ellenőrzés nélküli „vetőgumó” fokozatos
minőségromláshoz vezet. Az újabban köztermesztésbe került külföldi fajták között is vannak
olyanok, amelyeknek a vírus-ellenállósága jobb a korábbiaknál. (Polgár Zsolt ezzel nem értett
egyet és csak két fajtánál ismerte el.) A vetésterület csökkenése és a kiszerelt kisgumók
forgalmazása következtében a házi kertek állományai sem olyan betegek, mint 20-30 évvel
ezelőtt. Összefogásra szükség van, de a jogkövető magatartást mindenki saját magán kezdje!
Proksza Péter aki húsz évig foglalkozott burgonya fajtaminősítéssel, úgy gondolja, hogy 15
%-nál jobb a potenciális termés kihasználtság. 100 t/ha-os termésátlag is elérhető
burgonyából. Szerinte nem sok a fajta, 1987-ben négy minősített burgonyafajtánk volt, 2010ben 61, ebből 34 a szaporításban is szerepelt. Az egyik hipermarketben 10 különböző
burgonyafajtát árusítottak, de mind külföldi volt.
A további felszólalók részletkérdésekkel foglalkoztak. Abban egyetértés alakult ki, hogy a
fémzárolt vetőmag (vetőgumó) használat kerüljön be a támogatási feltételek közé, ha idén
nem akkor jövőre és ez működjön hosszútávon!

Védelem az ültetéstől a konyháig (BAYER Hungaria Kft. Farády László)
A Bayer cég fejlesztői mindig intenzíven foglalkoztak a burgonya károsítói elleni
készítmények kutatásával. 2011 évi termékpalettánk a jól bevált Sencor 70 WG gyomirtó szer
mellett egy modern csávázó és sorkezelő készítményt (Prestige), négy kitűnő gombaölő szert
(Antracol, Infinito, Sereno, Melody Compact) és egy kiváló, új hatásmódú rovarölő szert
(Calypso) tartalmaz.
Hogy a gazda nyugodt legyen használja a Prestige kombinált rovar- és gombaölő
gumócsávázószert készítményt ültető gödör kezelésre. Hatóanyagainak (imidakloprid és
pencikuron) köszönhetően egyedülálló és hatékony megoldást nyújt az étkezési és vetőgumó
termesztésben jelentkező rovarkártevők és talajban támadó betegségek elleni védelemben.
Rovarölő komponense a gyökereken és a szállítónyalábokon át a föld feletti részekbe is eljut,
így kifejlődő növény „belülről” védetté válik a levéltetvek és a burgonyabogár ellen.
Gombaölő komponense a korai kórokozók ellen nyújt védelmet. A Prestige dózisa: korai
felszedésű étkezési burgonyában 1,75 liter/ha (60 ml/100 kg vetőgumó), őszi felszedésű
étkezési és vetőburgonyában 2,5 liter/ha (90 ml/100 kg vetőgumó). A készítményt csak
ültetéssel egy menetben javasoljuk kijuttatni, az ültetőgépre szerelt speciális kijuttató
berendezés segítségével 50-80 l/ha vízzel a vetőgumó felületére és az ültetőgép által
megnyitott barázda aljára, kb. 10-15 cm széles sávban.
Hogy a kapa a kamrában pihenjen a gyomok ellen használja a Sencor 70 WG-t.
Nagy hatékonyságú, széles spektrumú szelektív gyomirtó szer burgonyában és sok más
kultúrában. Kitűnő hatású a legtöbb kétszikű és számos egyszikű gyomnövény ellen. A
burgonya kelése előtt és után egyaránt alkalmazható, ami lehetővé teszi az optimális időzítést
és adagolást. Kelés előtti gyomirtásnál laza és középkötött talajokon 0,8 kg/ha, erősen kötött
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talajokon 1,2 kg/ha dózisban kell kijuttatni 250-300 l/ha vízzel. A kezelés optimális ideje a
szekunder bakhátak kialakítását követően van. Alkalmazható önmagában, vagy engedélyezett
egyszikűirtókkal kombinálva. A kelés utáni kezelést a burgonya 5-10 cm-es fejlettségénél kell
elvégezni 0,5-0,75 kg/ha dózisban, önmagában vagy csökkentett dózisban más engedélyezett
készítménnyel kombinációban. Szükség esetén speciális egyszikű irtóval egymenetben is
kijuttatható.
Hogy ne a krumplibogár lakjon jól permetezzünk Calypso-val, ami a rágó és a szívó
kártevők ellen egyaránt hatékony. Tökéletes megoldás a rovarkártevők ellen. Segítségével a
burgonyabogár és a levéltetvek ellen egy készítménnyel és nagy hatékonysággal
védekezhetünk. A Calypso hosszú hatástartama tartós védelmet nyújt az új betelepedések
ellen, ezért a rovarölő szeres kezelések száma csökkenthető. A Calypso-val a védekezés
gazdaságosabb: a tenyészidőre vonatkoztatva jelentős költségmegtakarítás érhető el.
Burgonyabogár és levéltetvek ellen 0,1 l/ha dózisban 300-500 l/ha permetlével alkalmazható.
Burgonyabogár ellen a tömeges lárvakelés időszakában, levéltetvek ellen az első telepek
megjelenésekor szükséges a kezelést elvégezni. A készítmény a méhekre nem jelölésköteles,
virágzó kultúrában, a nappali órákban is alkalmazható.
Hogy az eső örömöt és ne bajt hozzon használja ki a burgonya betegségei ellen a
Bayer négy kiváló gombaölő szerének, az Antracol-nak, a Sereno-nak, a Melody Compactnak és az Infinito-nak a tudását!
Az Antracol kontakt hatású "régi-új" készítmény megújult formában, mind a
burgonyavész, mind az alternária elleni kiváló hatással. Felhasználása a védekezési program
elején javasolt. Ideális megoldás az esetleges rezisztencia megelőzésére. Dózisa: 2-2,5 kg/ha.
Több Antracol kezelés esetén közte más készítmény (pl. Sereno) alkalmazása javasolt.
A Sereno két hatóanyagú gombaölő szer, burgonyavész és alternária elleni
hatékonysága egyaránt kiváló. A levelek és a gumók kiemelkedő védelme révén hozzájárul a
magas termés és kiváló minőség eléréséhez. Elsősorban kontakt módon hat. A védekezést
megelőző jelleggel kell megkezdeni, majd a járványhelyzet alakulásától függően,
előrejelzésre alapozva, vagy programszerűen 7-10 naponként két-három alkalommal javasolt
megismételni. A burgonyavész járványszerű fellépése esetén rövidebb permetezési forduló és
nagyobb dózis alkalmazása indokolt. A Sereno dózisa 1,0-1,25 kg/ha, a lombozat nagyságától
és a permetezőép típusától függőn 400-600 l/ha vízben.
A Melody Compact korszerű burgonyavész elleni készítmény. Felszívódó és kontakt
hatóanyaga két eltérő hatásmód hordozója. Felszívódó hatóanyaga igen aktív a fitoftóra ellen,
a réz ezt jól kiegészíti. Megelőző, gyógyító és terjedést blokkoló hatása van. Dózisa 1,5 kg/ha.
Az Infinito, a Bayer új fitoftóra elleni gombaölő szere új hatóanyagot és új
hatásmódot hordoz. A fluopikolid hatóanyag egy teljesen új kémiai csoport képviselője, más
hatóanyagokkal nem mutat keresztrezisztenciát. A burgonyavész kórokozója a rezisztencia
kialakulása szempontjából nagy kockázatú. Az Infinito beépített rezisztenciakezeléssel
rendelkezik, mivel két különböző hatásmódot foglal magában. Felhasználása burgonyában:
fitoftóra ellen szezononként maximum 4 kezelésre a sztóló megjelenéstől a levélsárgulás
kezdetéig. Permetezési forduló a fertőzésveszély erősségétől és a dózistól függően 5-10 nap.
Dózisa 1,2-1,6 l/ha 200-500 l/ha vízben. Az Infinito esőállósága mindössze 1 óra. Gombaölő
hatása mellett kiváló termésnövelő hatású.
A Bayer technológiája telitalálat a burgonya védelmében, hiszen valamennyi
problémára kitűnő megoldást tud nyújtani. A készítményekkel kapcsolatban további
információkért kérjük, keresse fel weboldalunkat a www.bayercropscience.hu címen, vagy
munkaidőben hívja a BAYinfo-t a (80) 620 111 ingyenesen hívható számon.
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2. Piaci árak
Piaci árak 2011. január-februárban
a Nagyban Piac Zrt. közlése alapján
Fajták
Minimális ár
Maximális ár
megnevezése
Ft/kg
Ft/kg
Január 31.
Bellarosa
Desireé
Aladin
Fabiola
Kondor
Red Scarlet
Laura
Agria
Cherry

133.117.130.130.130.133.130.130.150.-

140.130.140.140.140.140.140.140.200.-

Február 3.
Bellarosa
Desireé
Aladin
Fabiola
Kondor
Red Scarlet
Laura
Agria
Cherry

127.130.130.133.125.130.133.133.150.-

140.140.140.140.133.140.140.140.200.-

Február 7.
Bellarosa
Desireé
Aladin
Fabiola
Kondor
Red Scarlet
Laura
Agria
Cherry

133.120.127.136.133.137.130.133.150.-

140.140.140.140.140.140.140.140.200.-

Február 10.
Bellarosa
Desireé
Aladin
Fabiola
Red Scarlet
Laura
Agria
Cherry

130.120.130.127.133.133.133.150.-

140.133.140.140.140.140.140.200.-

Február 17.
Bellarosa
Desireé
Aladin
Fabiola
Red Scarlet
Laura
Agria
Cherry

140.120.133.133.130.140.133.160.-

150.140.140.140.150.160.140.200.-

Február 21.
Bellarosa
Desireé
Aladin
Fabiola
Red Scarlet
Laura
Agria
Cherry

140.120.133.133.140.140.120.180.-

150.133.140.140.150.160.140.200.-
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Terméktanácsi közlemények
Ebben az évben a hírlevél helyett - vagy mellett - kiadunk egy olyan tájékoztató anyagot,
amelyben aktuális, hasznos tanácsokat találhatnak a Tisztelt Burgonyatermelők és az
érdeklődők. Ezeket az anyagokat havonta a honlapunkon (www.obtt.hu) a hírlevél címszó
alatt is megtalálhatják, de kiadvány formájában folyamatosan lapozgathatják is. Ha ezzel
kapcsolatban véleményük, javaslatuk lenne, kérem keressenek bennünket az obtt@t-online.hu
címen. Várjuk észrevételeiket.

Az EU elnökségét 2011-ben Magyarország látja el. Nagyon fontos, hogy minden ágazat, így a
burgonya ágazat is megfelelően felkészüljön erre. Szükséges és elengedhetetlen, hogy a
terméktanács tagjait segítsük termékeik piacra jutásában és egyúttal szeretnénk a vásárlók
figyelmét felhívni arra, hogy nem minden csomagban található magyar földben termett
burgonya. Keressék az emblémát és minden burgonyás ételhez magyar burgonyát
használjanak. A terméktanács tagjai magyar földben termett burgonyával biztosítani tudják a
lakósság ellátását 2011-ben is, ezért figyeljék az emblémát!!

