
HIBRIDBÚZA.
A TERMESZTÉS TECHNOLÓGIA ÉS AZ 
ADAPTÁCIÓ SAROKPONTJAI 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
TÁPANYAG GAZDÁLKODÁSRA



ŐSZI BÚZA.  
Mivel találkozunk napjaink termelési gyakorlatában!?

FIGYELEM, PROBLÉMA (NEGATÍV ÖRÖKSÉG): 
„jellemző, hogy a gyakorlatban a kalászosoknál tartja be a gazdálkodó a 

legkevésbé a technológiai fegyelmet!!! ”

LEHETŐSÉG, MEGOLDÁS: 
„a régi beidegződések újragondolása, technológia újraértékelése, hasznos- és 

újszerű irányelvek alkalmazása a jelen kihívásainak megfelelően!!!”



ŐSZI BÚZA. 
Milyen technológiai változás küszöbén állunk!?
Napjainkban jellemzőek az egyre intenzívebbé váló termesztés technológiai 

törekvések a „még nagyobb és még biztonságosabb termelés érdekében”
A szokványos technológia most…

„újragombolható, kiegészülő, aktualizálódó, szakít a berögződésekkel ”

 A SUH speciális HIBRIDBÚZA technológiájának „szokatlan és innovatív” 
megoldásai (minőségi, mennyiségi)

 A meghatározó integrátor szervezetek jelentős őszi búza technológiai fejlesztései 
(minőségi, mennyiségi programok)

 Vegyipari, biológiai készítményeket gyártó cégeknél még erősebb fókuszba 
került a búza (peszticidek, spec.összetételű műtrágyák, biológiai készítmények 

stb…)

!Számos hasznos és újszerű eddig adaptált megoldást részben köszönhetjük a 
speciális igényű új fajták (külföldi/hazai) és különösen a hibridbúza technológia 

megjelenésének! 



HIBRIDBÚZA. 
Kihívások a produktivitását 
segítő sajátos technológiai 
elemek elfogadtatásában 

Naumann J. - Az innovációk, újítások elfogadásáról

„Mindenkor szükséges: 
Nyitottság, Rugalmasság, Szakmai 
felkészültség”



HIBRIDBÚZA. 
Innováció a nemesítésben, Érték a gyakorlatban!

A siker és a termesztésben realizálható előnyszerzés titka…
…a hibridhasználattal szorosan összefüggő újszerű és speciális technológiai 

elemek konzekvens alkalmazásában rejlik! 

INTENZÍV TECHNOLÓGIÁHOZ,  PRODUKTÍV és BIZTONSÁGOS 
TERMESZTÉSHEZ, A KLÍMAÉRZÉKENYSÉG CSÖKKENTÉSÉHEZ 

JÓ HIBRID DUKÁL



TERMESZTÉSI TÉNYEZŐK SZEREPE A BÚZATERMESZTÉSBEN

FORRÁS: Prof. Dr. Pepó Péter és mtsi 2017. DE-ATC 



SAATEN-UNION. HySEED
HIBRIDKALÁSZOSOK 



A technológia fontossága
Hibridek a mindennapokban & Intenzitás igény



HIBRIDBÚZA – SIKERFAKTOROK 

AZ ADAPTÁLT TECHNOLÓGIA A SIKER ZÁLOGA

A SIKERES TECHNOLÓGIA 

KÖVETKEZETESEN FELÉPÍTETT, INTENZÍV és ALKALMAZKODÓ



HIBRIDBÚZA – SIKERFAKTOROK 

FÓKUSZBAN A HIBRIDBÚZA NAGY EGYEDI PRODUKCIÓJA

MINDEN ÁLLOMÁNYT ALKOTÓ NÖVÉNYRE & ANNAK TELJESÍTMÉNYÉRE SZÜKSÉG VAN 

MINDEN TECHNOLÓGIAI BEAVATKOZÁSNAK A CÉLJA 

A LEHETŐ LEGNAGYOBB BOKROSODÓ KÉPESSÉG KIVÁLTÁSÁBAN 

ÉRHETŐ TETTEN

Fotó: HYDROCK – kiváló bokrosodás 

(Hantos, 2016.05.06)



Előveteményeinek értékét alapvetően azok lekerülési ideje 

határozza meg

HIBRIDBÚZA. JELLEMZŐ ELŐVETEMÉNYEK



HIBRIDBÚZA. ELŐVETEMÉNYEK. KÜLÖNLEGES TAPASZTALAT
LAJOSKOMÁROM – GYŐZELEM Kft. – CUKORRÉPA ELŐVETEMÉNY…

(kb.80 t/ha hozammal)

LEHETSÉGES, DE ENNEK FELTÉTELE…
a szigorúan korai betakarítással szerződött cukorrépa termelés szervezése

Fotó: kiváló HYFI állomány (Lajoskomárom, 2018.03.28)



HIBRIDBÚZA. ELŐVETEMÉNYEK. KÜLÖNLEGES TAPASZTALAT
LAJOSKOMÁROM – GYŐZELEM Kft. – CUKORRÉPA ELŐVETEMÉNY

(kb.80 t/ha hozammal)…

LEHETSÉGES, DE ENNEK FELTÉTELE…
a szigorúan mélyítő talajművelés, jó minőségben előkészített magágy, 

feltöltő és szakmailag megalapozott tápanyag gazdálkodás, precíz vetés alkalmazása…

Fotó: HYFI (Lajoskomárom, 2018.03.28)



HIBRIDBÚZA. TÁPANYAG GAZDÁLKODÁS. NÖVÉNYTÁPLÁLÁS 
FIGYELEM: A HIBRIDHASZNÁLAT MELLETT A TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS SZÍNVONALA AZ INTENZITÁS 

MEGHATÁROZÓ  ÉRTÉKMÉRŐJE A TECHNOLÓGIÁBAN” 

A trágyázás időzítését, dózisát a talajerő, az elővetemény értéke, a fenológiai állapot, 

a reális terméselvárások, a lehetséges terméspotenciál alapján az időjáráshoz 

alkalmazkodó módon szükséges elvégezni!



HIBRIDBÚZA. TECHNOLÓGIA KÖVETKEZETESSEN
!!!FIGYELEM: JÓBÓL IS MEGÁRT A SOK !!!

UAN OLDAT SZAKMAILAG INDOKOLT DÓZISSAL – TÚLDROZÍROZÁS 

(PERZSELÉS)



HIBRIDBÚZA. VETÉS TECHNOLÓGIA
!!!TÖBB FIGYELMET ÉRDEMEL!!!



HIBRIDBÚZA. VETÉS TECHNOLÓGIA
!!!TÖBB FIGYELMET ÉRDEMEL, KÜLÖNÖSEN A VETÉSMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA!!!

HIBRID

VETÉSIDŐ-VETŐMAG NORMA

korai                                         
(szept.20 -
szept.30)

normál                       
(okt.1 - okt. 10)

kései                               
(okt. 11 - okt. 

15.) 

megkésett
(okt.15 - okt. 20)

HYSTAR 120 mag/m2 120-150 mag/m2 150 mag/m2 -

HYFI 120 mag/m2 120-150 mag/m3 150 mag/m2 150 mag/m2

HYWIN 120 mag/m2 120-150 mag/m3 - -

HYLUX 120 mag/m2 120-150 mag/m3 - -

HYBIZA 120 mag/m2 120-150 mag/m3 150 mag/m2 -

HYSPEED 120 mag/m2 120-150 mag/m3 - -

HYTECK 120 mag/m2 120-150 mag/m3 - -

HYLAND 120 mag/m2 120-150 mag/m3 - -

HYBERY 120 mag/m2 120-150 mag/m3 - -
Forrás: SUH-HB techn. javaslatok, termékfejlesztési-vetés technológiai kísérletek, üzemi 
tapasztalatok (2011-2015)

* Általános irányadó javaslatok, a helyi adaptáció kiemelten fontos melyet a vetési 
körülmények, évjárat adottságai és a választott hibrid tulajdonságai befolyásolhatnak

VETÉSI SZEMPONT*
VETÉSI 

PARAMÉTER*

VETÉS IDŐ*

KORAI szept. 20-szept.30

NORMÁL okt.1-okt.-10

KÉSEI okt.10-okt.15

MEGKÉSETT okt.15-okt.20

VETŐMAG 
NORMA*

KORAI 120 mag/m2

NORMÁL 120-150 mag/m2

KÉSEI 150 mag/m2

MEGKÉSETT 150 mag/m2

VETÉS MÉLYSÉG*

JÓ VETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 3,0-3,5 cm

NORMÁL VETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 3,5-4,0 cm

SZÉLSŐSÉGESEBB VETÉSI 
KÖRÜLMÉNYEK 4,0-4,5 cm

VETÉSI 
SEBESSÉG*

JÓ ÉS NORMÁL MAGÁGY MINŐSÉG 11-12 km/h

GYENGÉBB MAGÁGY MINŐSÉG 8-10 km/h

Forrás: SUH-HB techn. javaslatok, termékfejlesztési-vetés technológiai 
kísérletek, üzemi tapasztalatok (2011-2015)

* Általános irányadó javaslatok, a helyi adaptáció kiemelten fontos 
melyet a vetési körülmények, évjárat adottságai és a választott hibrid 
tulajdonságai befolyásolhatnak



HIBRIDBÚZA – VETÉSMÉLYSÉG – TAPASZTALATOK
!!!Több figyelmet: a vetésmélység okszerű- és következetes alkalmazásának!!! 

Indokolatlanul túl mély vagy túl sekély vetések problematikája…

kedvezőtlen kelés dinamika, gyenge bokrosodás, megfáradt 

növények, terméspotenciál vesztés 



HIBRIDBÚZA – VETÉSMÉLYSÉG – TAPASZTALATOK

a vetőmag norma precízen beállításra kerül 

(azonnal mérhető- érzékelhető gazdaságossági kérdés!)

a vetésmélység szerepe rendszerint alulértékelt, tábla szinten, hibrid igénynek 

megfelelően, talajadottsághoz mérten nem differenciálják 

(felületesség, kényelmesség, megszokás, figyelmetlenség!)



HIBRIDBÚZA – VETÉSMÉLYSÉG – TAPASZTALATOK
!!!Több figyelmet: a vetésmélység okszerű- és következetes alkalmazásának!!! 

!!! Innovációs lehetőségek a soron belüli vetés egyenletesség javításában!!!



HIBRIDBÚZA. VÍRUSVEKTOROK
Forrás: Hertelendy Péter (Agrofil SZMI Kft. Püski) – Növényvédelmi specialista

„A kórokozók szinte minden évben megfelelő mennyiségben vannak jelen egy 

potenciális vírusjárvány megindításához”

„A hazánkban termesztett őszi és tavaszi kalászos gabonákat az általános 

gyakorlat szerint csak különböző gombás eredetű növénybetegségek ellen kell 

védeni. Az évjáratok java részében ez így is van. Ugyanakkor léteznek olyan, 

vírusos eredetű megbetegedések is, amelyek súlyos terméscsökkenést képesek 

okozni, és amelyekről a Magyarországon alkalmazott növénytermesztési és 

növényvédelmi gyakorlat időnként megfeledkezik”



Korai vetésigényű őszi kalászosként alapvetően, a kora őszi kártevőknek –

elsősorban a vírusvektor gabonafélék levéltetveinek és kabócáknak –

tápnövényévé válhat (hajlamosító tényezők)

 vetőmag alaptulajdonság komplex gombaölő szeres és rovarölő 

szeres csávázás kiváló védelemmel (neonic stop 2018.-tól!), de őszi 

állománypermetezéssel kiegészítve=valódi biztonság, vírusmentesség

Fokozott figyelem az őszi gyomirtásra, alacsony csíraszámból eredően 

gyengébb gyomelnyomó lehet a korai időszakban…

Szárszilárdítás lehetőleg CCC-vel (klórmequat) a kora tavaszi (stressz 

mentesebb, 1-2 nóduszos) időszakban első sorban a termésbiztonság 

érdekében…  

HIBRIDBÚZA. KÁROSÍTÓK és NÖVÉNYÁPOLÁS
!!!Több figyelmet: a vírusvektoroknak, preventív beavatkozások fontossága !!! 



HIBRIDBÚZA. VÍRUSVEKTOROKKAL SZEMBENI VÉDELEM
!!!Több figyelmet: a vírusvektoroknak, állománymustra, őszi post kezelések!!! 

Az őszi fejtrágyázást követően a figyelem nem csökkenhet, előre jelzés, preventív és jól 

időzített beavatkozások=felkell készülni a kezelések szükségességére (kuratív nincs!!!)



HIBRIDBÚZA – VÍRUSVEKTOROK – TAPASZTALATOK 
!!!Figyelem: a gazdálkodók többsége az inszekticid csávázás hatását túlértékeli, 

így általában nem tervez őszi rovarölőzést!!! Pedig az többségében szükséges 

lenne, mondhatni szinte kötelező (előre jelzésen alapuló beavatkozás – IPM) a 

term.technológiai sajátságok és a nagy számú hajlamosító tényező 

következtében. 

A törpült egyedek jellemzően a tavaszi vegetációban szembetűnőek

utólag nem „gyógyíthatóak”, itt is mint a gyomirtásban az őszi időszak

alkalmazott technológiája meghatározó!!! 

NOVA, 2018.03.27



HIBRIDBÚZA – TAVASZI KÁRTEVŐK – KÖZELGŐ AKTUALITÁSOK 
!!!Figyelem: a vetésfehérítő (veresnyakú árpabogár) imágók elleni preventív védelem



HIBRIDBÚZA – TAVASZI KÁRTEVŐK – KÖZELGŐ AKTUALITÁSOK 
!!!A betakarítás közeledtével!!!

szipolypoloskák (minőségi kártétel) és szipolyok (mennyiségi kártétel) 



HIBRIDBÚZA – GYOMIRTÁS – TAPASZTALATOK 
!!!Figyelem: a gazdálkodók már egyre biztosabbak az őszi gyomirtás 

alkalmazásának hasznosságában és szükségességében, de azért ez a 

beavatkozás még nem általános technológiai elem!!!

ősszel kialakuló gyomkonkurencia: tenyészterület, tápanyag és vízveszteséget 

jelent=bokrosodás mértéke és a tápanyag ellátottság szintje csökken+ 

vízhiány=terméskiesés 

CSORNA, 2018.04.05



HIBRIDBÚZÁK – A GYAKORLATBAN

HIBRIDBÚZA EGYEDÜLÁLLÓ GYÖKÉRFEJLŐDÉS ÉS BOKROSODÓ 

KÉPESSÉG – CSÚCSTERMÉS BIZTONSÁGA

10. 09

11. 09

03. 29



HIBRIDBÚZÁK – A GYAKORLATBAN

A megszokottól eltérő fejlődési ütem, nagy egyedi produktum a 

szélsőséges adottságok ellenére

10. 09 11. 09

05. 21



HIBRIDBÚZÁK – A GYAKORLATBAN

A BÚZATERMESZTÉS ÉLVONALÁBAN A 

HIBRIDBÚZÁK SEGÍTSÉGÉVEL

hagyományos

3-4 kalásszal

hibridbúza 

7-8 teljes értékű kalásszal05. 21



Köszönöm a Figyelmet

www.saaten-union.hu

Varga Gábor 

Termékfejlesztési vezető

http://www.saaten-union.hu/

