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A Répa Levél márciusi számában a vetéssel kapcsolatos adatok, 
mint például az elővetemények és a talajkötöttség megoszlása,  
a vetés ideje, valamint a leggyakrabban előforduló vetőgépek és 
vetőmagfajták kerültek górcső alá. Az értékelés 2. részében a fonto-
sabb gyomokat, kártevőket, betegségeket illetve betakarító gépeket 
szeretnénk bemutatni a 2015-ös Technológiai kártyák adatai alapján:
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Problematikus gyomok

A válaszadók adatai alapján létrehoztunk egy táblázatot, mely 
a leggyakoribb gyomnövényeket tartalmazza. A termelők véle-
ménye szerint 2015-ben a fehér libatop (26%) lett az első, míg 
a második és harmadik helyen a selyemmályva (18%) és a kese-
rűfű (11%) végzett. A listát a csattanó maszlag (8%), a közönséges 
kakaslábfű (6%), a fenyércirok (6%) és a parlagfű (5%) folytatja, ám 
kisebb mértékben a szőrös disznóparéj (4%), a napraforgó (3%),  
a mezei acat (3%) és a szerbtövis (2%) is megmutatkozott.

Problematikus kártevők tekintetében a bagolylepke hernyókat írták 
be a legtöbben; ez 42%-os arányt képvisel. Őket követik a levéltetvek 
(16%), a barkó félék (13%), az atka félék (12%), valamint a répabolhák 
(11%), de a kitöltők kisebb része a répa aknázómoly kártételét is 
megemlítette (4%).

Problematikus betegségek kapcsán a termelők egyöntetűen a 
cerkospórás levélragyát jelölték meg az első helyen; ez 69%-os 
részarányt képvisel. Ezt követi a lisztharmat (14%) és a különböző 
levélfoltosság betegségek (11%), de kisebb arányban a rizoktónia 
(2%), a gyökérfekély (1%) és a répa peronoszpóra (1%) is megjelent. 
Rizomániával fertőzött terület a válaszadók szerint nem volt!

1. ábra: Problematikus gyomok megoszlása a 2015-ös technológiai kártyák adatai alapján 
(Magyar Cukor Zrt. feldolgozása)

A cerkospóra átlagosan 24,02%-os fertőzöttségi szinten mutatko-
zott meg a cukorrépa földeken, míg a lisztharmat fertőzöttségének 
mértéke átlagosan 4,42% volt.

Betakarítógépek tekintetében a legtöbben egymenetes Holmer 
(63%), Ropa (14%) és Grimme (5%) gyártmányú gépekkel takarí-
tották be a termést, ám kisebb arányban a répaföldeken kétme-
netes technológiájú gépek is felbukkantak, mint például a Moreau 
Lectra V2 (2%) vagy a Herriau AM6 (1%). 

Tulajdonforma szerint a termelők 17%-a saját géppel, 60%-a bérelt 
géppel szedte fel a cukorrépát; míg a kitöltők 23%-a nem válaszolt 
erre a kérdésre.

Köszönjük minden termelőnek az információkat! 

A Répa Levél előző számait megtekinthetik a http://ris.agrana.com 
weboldalon.

Géczi Zsolt
Termeltetési asszisztens



A Magyar Cukor Zrt. 2017. évi szerződéses ajánlata

2017. október 1-től megszűnik a cukorkvótarendszer és a 
szállítási jogok rendszere, a cukorrépa minimumár és a szak-
maközi egyezmények bizonyos kötöttségei (fuvarköltségek 
viselése). Az EU Bizottság, a Parlament és a Tanács 2016 
nyarán elfogadta a cukorágazati szalmaközi egyezményekre 
vonatkozó versenyjogi mentességet: A cukoripari vállalko-
zás és az érintett répatermelők megállapodhatnak az árbe-
vétel-megosztásáról, beleértve a piaci ártöbbleteket vagy 
veszteségeket. 

A 2017. évi szerződés főbb változásai:

Nem lesz különbségtétel a szerződött és szerződésen felüli 
cukorrépa között. Valamennyi, a répatermelő által a szerző-
dött területről beszállított cukorrépát „szerződött cukorrépa-
ként” fogunk elszámolni. 

A répa fuvarköltsége 75-25% arányban megosztásra kerül a 
Magyar Cukor Zrt. és a termelők között. A 25%-os termelői 
fuvarköltség-hányad egyedileg lesz megállapítva. A felosz-
tandó fuvarköltség a tábla szélétől a gyárba történő beszál-
lítás összes költségét tartalmazza, beleértve a depóhelyre 
történő esetleges kiközelítés és a vasúti kocsiba történő bera-
kodás költségeit is.

2017-től a cukorrépa fejelési gyakorlata megváltozik.  
A répafej tömegét a bruttó súlyból nem vonjuk le a mintavétel 
és elszámolás során. Az új fejelési szabályok a répafej töme-
gétől és cukortartalmától függő többletbevételt nyújtanak a 
termelőknek. A fej részaránya 5-6% (hosszú távon: 3-8%), így 
a termelőnél összességében 2-5%-os jövedelem-növekedés 
jelentkezhet. 
 
A Magyar Cukor Zrt. átveszi a cukorrépa tisztítását a ter-
melőktől. A cég vagy maga fogja nyújtani ezt a szolgáltatást, 
vagy egy 1,38 €/t nagyságú térítést fog fizetni azon terme-
lőknek, akik maguk végzik ezt a szolgáltatást. 

2017-től a rögzített cukorrépa alapár megszűnik. Helyette 
egy cukorárfüggő, „bruttó” cukorrépa ár kerül bevezetésre, ami 
az alábbi elemeket tartalmazza majd: 

• Alapár;
•  korai és késői szállítási prémium: átlagban 1,0 €/t a teljes 

répamennyiségre vetítve;
•  répaszelet kompenzáció: 2,0 €/t a teljes répamennyiségre 

vetítve;
•  az alapár úgy adódik, hogy a fenti prémiumokat levonjuk a 

„bruttó” répaárból. A „bruttó” répaár 2017-ben a cukorár 
függvényében alakul. 

cukor ár (€/t) Cukorrépa ár (€/t, 16%) 
Magyar Cukor Zrt.

350 21,75

400 24,38

450 27,00

500 29,63

550 32,25

600 34,88

650 37,50

700 40,13

A cukorrépa kifizetésére három részletben fog sor kerülni:
•  Első kifizetés: Egy 22 €/t nagyságú összeg lesz kifizetve 

a termelő szállításainak befejezésétől számított 15 napon 
belül.

•  Második kifizetés: Egy – közbülső – elszámolás beiktatása 
2018. júniusban. Kifizetés az ekkor várható éves cukorár 
90%-áig. Pl. 30 €-os várható cukorár esetén a kampányban 
kifizetett 22 € felett további 5 € lenne kifizetve júniusban.

•  Harmadik kifizetés: Az árképlet szerinti fennmaradó répa-
ár-hányad, 2018. október 31-ig kerül kifizetésre az elért 
cukorár alapján. Ekkor kerülhet kifizetésre az árképlet alap-
ján járó cukoráron felül a lehetséges rendkívüli árkiegészítés 
(top-up) is. Ez a Magyar Cukor Zrt. üzleti teljesítményétől és 
az érintett piacok viselkedésétől függ. 

A Magyar Cukor Zrt. a répamag árából további 10%-os ked-
vezmény ad azoknak a termelőknek, akik legalább a 2016. évi 
területüket elvetik a 2017/18-as gazdasági évben.

Amennyiben sikerült felkeltenünk érdeklődését, kérem,  
forduljon bizalommal a cukorrépa felügyelőinkhez! 

Dr. Borbély Ákos
az igazgatóság tagja, Magyar Cukor Zrt.

Cél a lehető legrövidebb ellátási lánc biztosítása.

A Magyar Cukor 2015 őszén helyezte üzembe folyé-
kony melasz alapú takarmánykeverő üzemét a Kaposvári 
Cukorgyárban. A beruházás létrehozásának elsődleges célja az 
volt, hogy a melasz alapú takarmányokat a lehető legrövidebb 
ellátási láncon lehessen eljuttatni a végső felhasználókhoz, a 
szarvasmarhatartókhoz, kiiktatva minden közbülső elemet, 
mely az ellátási láncot drágává és alacsony hatékonyságúvá 
teszi. Hosszútávon ezzel garantálható a felhasználók részére 
egy magas ár-érték arányú termékstruktúra biztosítása. 

A létesítmény precíziós adagolással, teljes automatizálás mel-
lett állítja elő melasz alapú folyékony takarmánykeverékeit 
MelaMix márkanéven, melyeket a kérődző állatok takarmá-
nyozásban használnak. A melaszon kívül további értékes kom-
ponensek bekeverésére van lehetőség, olyan mint a magas 
energiatartalmú takarmányglicerin és a kiemelkedő fehérje-
tartalmú koncentrált élesztővinasz. A termékekbe kizárólag 
hazai cukorrépából előállított melasz kerül.

A folyamatosan növekvő piaci igények kielégítése érdeké-
ben 2016 végén kerül átadásra a takarmánykeverő bőví-
tése, melynek során az eddigi kapacitás megduplázódik.  
A fejlesztések nem állnak meg 2017-ben sem. A tervek sze-
rint egy karbamid bekeverő és adagoló állomás is kiépítésre 

kerül, mellyel a magas nyersfehérje tartalmú keverékek iránti 
növekvő piaci igény is kielégíthetővé válik. A további tervek 
között szerepel az ásványi, vitamin és aminósav-kiegészítők 
adagolására alkalmas rendszer kiépítése, melyek segítségé-
vel lehetővé válik ezen létfontosságú komponensek MelaMix 
termékekbe történő bekeverése is.

Az előállított termékek minőségével kapcsolatban elmond-
ható, hogy elsődleges prioritás a termékminőség állandósá-
gának biztosítása, melyet az alapanyagok és a végtermékek 
folyamatos laborvizsgálatával biztosítják, valamint a takar-
mánykeverőt integrálták a cukorgyári minőségirányítási és 
HACCP rendszerbe is. Az előállított termékek nagyon fon-
tos sajátossága, hogy minden időjárási körülmények között 
megőrzi folyósságát, hideg időben nem dermed meg.

A termékportfólió jelenleg tíz termékből áll, de a termékfej-
lesztés folyamatos, így a variációk száma a jövő évben el fogja 
érni a húszat. Az állattartók mellett a takarmánykeverő üze-
mek részére is elkezdődött a termékfejlesztés. Ezek a kom-
binációk pelletálási segédanyagként használhatóak majd.  
A társaság a következő időszakban a takarmánykeverékeit 
már nem csak Magyarországon, hanem a környező orszá-
gokban is forgalmazni fogja.

Dr. Csima Ferenc

Megduplázza melasz alapú takarmánykeverő üzemének kapacitását  
a Magyar Cukor Kaposváron

32

Melasz alapú takarmányok  
legolcsóbban, közvetlenül  

a cukorgyártól

Garantált beltartalom · Fenntartható takarmány
www.melamix.hu


