A hónap témája

Csúcshozamok az Isterra fajtáinál!
Fajtáink már hazánkban is bizonyítottan bőtermő euro-, illetve malmi búzák. Folyamatosan az élmezőnyben végeznek termőhelytől és
évjárattól függetlenül. Természetesen a nagyobb termés befolyásolja a
beltartalmi értéket, a kiugróan magas szemtermés – intenzív, szakszerű
technológiával – a magyar malmi minőséget is eléri. A nyugati piacokon
elfogadott euro-búza minőséget biztonsággal teljesítik, 12-12,5 % közötti
fehérjével, kiváló W- és P/L-értékekkel.
Fajtáink termőképességére a 2017-es aratási évben is jellemző
a jó adottságú, megfelelő technológiával rendelkező területeken
a 8,5-10,4 t/ha nagyüzemi eredmény, párosulva az euro, illetve
malmi minőséggel.
Vetésük 4-4,2 millió csírával ajánlott, mely kb. 200-220 kg-os vetőmagnormát jelent, szeptember 25. és október 20. közötti vetésidővel.
A magas szemtermés-eredményt szerényebb műtrágyázási
technológiával is elérhetik, a minőség rovására. A malmi minőséghez és a 8 t/ha feletti termésszinthez a 100 kg/ha átlagos
N hatóanyag kijuttatása nem elegendő. Ahhoz, hogy a fajtákban
rejlő terméspotenciált aratáskor is tapasztaljuk, legalább 150-170 kg/ha
N hatóanyagra van szükség. Ez a talaj tápanyag-ellátottságától függően,
ősszel 30 kg N, 60 kg P és 30 kg K hatóanyag/ha – 55 kg tavasszal, olyan
korán, amint az időjárási viszonyok illetve a rendelkezések megengedik, 55 kg szárba induláskor, 40 kg N hatóanyag/ha kalászolás előtt, a
megfelelő minőség miatt. Egyik vezető fajtánkra különösen jellemző,
hogy minimális csapadék egység mellett, a vizsgált fajták közül a leghatékonyabban építi be, illetve hasznosítja a kijuttatott és a talajban lévő
N mennyiséget, okszerű műtrágyázással ez még fokozható, továbbá a
termés növelhető (Dr. Pepó Péter, Debreceni Egyetem, Őszi búza genotípusok vízhasznosítása 2014-16. Cellule – Magyar Mezőgazdaság április
14. heti száma).
Fajtáink előnyei: alacsony szár, jó szárszilárdság, de a magas terméspotenciál miatt szárszilárdító használata csapadékos tavaszi évjárat esetén
ajánlott.
A francia nemesítésnek köszönhetően, fajtáink sárgarozsdára toleránsak.
A piacon már jól ismert Euclide, Farmeur, Nogal, búza fajtáink mellett, a Cellule a termésözön fajtája, piacvezető Nyugat-Európában, már
Magyarországon is a vezető fajták között tartják számon. GOSZ-VSZT
őszi búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletében 2015-ben 2. hely
9,76 t/ha, 2016-ban 3. hely 8,85 t/ha eredményekkel, nem szignifikánsan mindössze 150-280 kg-mal maradt el a vezető hibridbúzától, sőt
bizonyos helyeken jobban teljesített a vezető búza hibridnél. Vegetáció-
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Isterra által forgalmazott őszi búza fajták kisparcellás összehasonlító
kísérleti eredmények, 2016
ban kevésbé látványos fajta, de magas hektolitersúlyának köszönhetően
betakarításkor a legnagyobb hozamot éri el.
Basilio: új fajtánk ahol a hozam, minőség és a koraiság kombinálódik.
2016-ban ismerték el Magyarországon, ahol 2014. évi hivatalos kísérletekben 44,20 %-kal haladta meg a standard fajták átlagát.
Őszi durumbúzáink: Elsadur kitűnik kiváló télállóságával és minőségével; Pescadou magas termőképességű, stabil minőségű őszi-tavaszi
vetésre alkalmas durum.
A sörárpa vetőmag-piac egyik vezető szereplője az Isterra. Ezen a
piacon értékesítés és felvásárlás szempontjából meghatározó az Axereal,
ezért a fő értékesítési csatornánk a testvér vállalatunk, de természetesen
a szabadpiacon is vevőink rendelkezésére állunk.
Őszi sörárpáink: Casanova, Calypso, Sy Tepee.
Az elmúlt évben megjelentünk egy nagy termőképességű őszi takarmányárpával a Multie-val is, bíztató nagyüzemi 10,2 t/ha eredménnyel
2017-ben, hibrid terméspotenciáljával, magas hektolitersúlyával tűnik ki.
Őszi tritikálé fajtánk, a Quatrevents szintén az Isterra fajtáinál megszokott termésszintet képviseli.
Honlapunkon megtekinthetik eredményeinket, kövessenek minket a
Facebookon is!
✍ Sklánicz Rudolf
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