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Véget ért az országos teszt, így teljesítettek a búzák és a
repcék

2021-ben az őszi búza már tizennegyedik alkalommal, az őszi káposztarepce pedig másodszor került
górcső alá a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), a Vetőmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács (VSZT) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) posztregisztrációs
kísérletében. A kísérletek felügyeletét és a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a Fajtakísérleti
Innovációs Tanács látta el ebben az évben is.
Takács Géza, a Vetőmag Szövetség elnöke kifejtette: „a magyar mezőgazdaság jövője
szempontjából kulcskérdés, hogy a változó klimatikus feltételek, időjárási szélsőségek közepette is
jól teljesítő fajták álljanak a gazdálkodók rendelkezésére.
A fajtakísérletek nagyon fontos információt adnak számukra egy-egy fajta képességeiről, és
segítenek a fajtaválasztásban.”
Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke elmondta: „időjárási kitettség szempontjából ez volt az egyik
legnehezebb szezonjuk a szántóföldi növénytermesztőknek. A gyorsan változó időjárási körülmények
között a fajták alkalmazkodóképessége felértékelődött, ebben a mutatóban jeleskednek az
összehasonlító kísérletekben jól teljesítő fajták.”
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Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke hangsúlyozta, hogy a visszajelzések
szerint a gazdák tanulmányozzák a kísérleti eredményeket fajtaválasztásuk megalapozásához. Idén
a NAK beszerzett egy gabonabeltartalom-vizsgáló gépet, amely elősegítette az eredmények
gyorsabb közlését: a NAK lap augusztusi és szeptemberi számában [1] megjelentek a legfontosabb
mutatók.
A kísérleti helyszíneknek otthont adó térségek jelentős földrajzi változatosságot mutatnak, így jól
megfigyelhető, hogy adott fajta kedvezőbb és kevésbé kedvező adottságú területen milyen
terméseredményre képest.
Az őszi káposztarepce tesztje Abaújszántón, Eszterágpusztán, Gyulatanyán, Iregszemcsén,
Jászboldogházán, Szarvason, Székkutason, Szombathelyen és Tordason indult el tavaly ősszel,
összesen 27 fajta vetésével. A 2020/21-es őszi káposztarepce szezonban csak az eszterágpusztai
kísérleti helyszínt kellett kizárni vadkár miatt.
Az őszi búza kísérletben 48 - 27 korai és 21 középérésű – fajta vett részt ebben az évben.
Abaújszántón, Eszterágpusztán, Iregszemcsén, Jászboldogházán, Mezőfalván, Mosonmagyaróváron,
Székkutason, Szombathelyen, valamint Tordason zajlottak a kisparcellás összehasonlító vizsgálatok a
NÉBIH szakembereinek segítségével. A Mezőfalván elvetett bemutató fajtasort a NAK Szántóföldi
Napok és Agrárgépshow keretében a látogatók is megtekinthették. A teszt eredményeit bemutató
összegzésben végül nyolc helyszín eredményeit vették számításba, Eszterágpusztát vadkár miatt
kizárták az értékelésből.
A NAK a kísérletben szereplő fajtasorra ajánlati fajtalistaként tekint, hangsúlyozva, hogy a
kísérletben résztvevőkön kívül számos kiváló fajta áll a termelők rendelkezésére.
A kísérletek eredményeiről készült összefoglalókat itt tölthetik le az érdeklődők:
Őszi Búza [2]
Őszi káposztarepce [3]
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