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Gyenes Kft. rövid bemutatása

• Szántóföldi növénytermesztés, (2500ha)

• Sok növényes vetésforgó (búza, árpa, repce, 
napraforgó, borsó, fénymag, kukorica)

• Takarmány borsó helyzete a vetésforgóban 
(600 ha: vetőmag és áru)

• Magas 24 %-os részesedés



Takarmányborsó helyzete 
Magyarországon

• Jelenleg 10-15.000 ha-on termesztik (összesen)
• Méltatlan helyen áll a növény a vetésforgóban
• 1980.-as években még 100-150.000 ha volt
• Alacsony vetésterület okai
• A megtermelt  borsó eladási nehézségei
• Nem volt megoldott a feldolgozás
• Teljesen eltűnt a takarmány receptúrázásból (szója 

miatt)
• Magyarországi felhasználás minimális
• A megtermelt borsó nagy része export piacokon 

keresztül elhagyja az országot



Takarmányborsó helyzete 
Magyarországon

• 5-600.000 tonna/év GMO pozitív szójadara 
behozatala

• Jelenleg minden gazdasági haszonállat GMO 
pozitív szójadarát eszik (kétséges megítélés)

• GMO mentes jogszabály ???? Hozzáállás ????

• Nem megoldott a GMO negatív takarmányozás

• Nincs alternatív megoldás a szója kiváltására

• Egészen a 2018.-as évig (saját technológia)



James fajta őszi borsó (Gyenes Kft.)

2019. év március 25. 2019. év május 10.



Őszi és tavaszi takarmány borsók 
termesztési előnyei

• Igen erős szár és kacs szerkezet(nincs dőlés)(kép)
• Innovatív fajták
• Jól hasznosítják a csapadékot
• Nagyon jó szárazságtűrő fajták
• Morfológiai tulajdonságaik miatt a gomba és rovarkártétel 

alacsony (nagyon viaszos levél, zárt virág)
• Alacsony termesztési költségek
• A levegő nitrogéntartalmát megkötik (kép)
• A következő növény számára nagy mennyiségű oldott, 

felvehető tápanyagot biztosítanak - hozamnövekedések 
• Jó betakarítási időpozíciók (gabona aratás eleje és vége)



Kedvező morfológiai adottságok



Őszi borsó 2019. év március
Megfelelő fejlettségű őszi borsó növény  

gyökérzetén található nitrogéngyűjtő 
gümők 2019.03.15.

Nitrogéngyűjtő gümők kialakulása a tavaszi 
borsó gyökerén a kezdeti fázisban 2020 tavasz



A takarmány borsó 
utóveteményre gyakorolt 

hatása 2021-ben
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1. Az ábrázolt diagramon a különböző 
utóveteményekre gyakorolt hatását 
szemléltetem a Gyenes Kft. 
területein 2021.-es év folyamán.

2. Mennyiségi javulások Ft/ha-ban:

- Búza:                   135.000 Ft (90 Ft/kg)

- Őszi árpa:           112.500 Ft (75 Ft/kg)

- Repce:                160.000 Ft (200 Ft/kg)

- Napraforgó:       105.00 Ft (175 Ft/kg)

3. Minőség javulási eredmények a                
mennyiségieken túlmutatva:

- Búza esetén: 2-3 % +fehérje 

- Árpa esetén: 1-2 % +fehérje 

- Napraforgó esetén: 1-2 % +olaj

- Repce esetén: 1-2 % +olaj



Az elmúlt évek kihívásai és 
termesztési tapasztalatai

• Őszi levéltetű fertőzések és az ebből adódó vírusfertőzések 
gyakorisága (megoldás: vetésidő eltolása október hónapra)

• Törekedni kell a kb. 5-7 cm-es növénymagasságra (kép)
• Inkább kisebb növények menjenek a télbe, mint nagyok
• A visszafagyás mértéke így csökkenthető
• Tavaszi borsó minél korábbi vetése (így a tavaszi kártevők és 

betegségek sokkal kevésbé támadják meg)
• Tavaszi nedvességmegőrzés miatt lehetőleg őszi lazításba 

legyen vetve a tavaszi borsó is (sokkal előbb lesz talajunk)
• Folyamatosan csökkenő növ.védő szer választék (pl. Vitavax, 

Basagran analógok, Maxim 025 FS betiltása),



2022.02.10. rendkívüli szélverés őszi 
borsó állományban



Az elmúlt évek kihívásai és termesztési tapasztalatai 
(levéltetű rajzás őszi borsó árvakelésen)



Az elmúlt évek kihívásai és 
termesztési tapasztalatai

• A Pulsar 40 SL eredményes alkalmazása 1 l/ha dózisban 
növény kondícionáló anyagokkal egymenetben

• Nincs a növényeken fitotoxikus sárgulás, zökkenőmentes 
fejlődés (kép)

• Őszi borsónál nagy jelentőséggel bír a vetés után kelés előtti 
(pree)  gyomirtószeres kezelés

• Stomp, Stomp Aqua, Pendigan stb. nevű pendimetalin
hatóanyag tartalmú szerek 1 és jelentős 2 szikű mellékhatás

• Hatást még fokozza a kétszikű komponens alkalmazása: 
Reactor 0,25 l/ha-os dózisa

• Tavasszal egészen a növényzet záródásáig van hatás, így kora 
tavasszal nem kell rámenni a területre permetezővel (kép)



Az elmúlt év kihívásai és termesztési 
tapasztalatai

Őszi borsóban alkalmazott 
Pulsar 40 + növény kondícionáló (2019.05.16.)

Őszi borsóban alkalmazott pre készítmények 
hosszú hatástartama  (2019.03.26.)



Az elmúlt évek kihívásai és 
termesztési tapasztalatai

• Ez a desszikáló szerek folyamatos kivonásai miatt lesz 
nagy jelentőségű (Reglone és analógjai-már betiltva, 
glifozát hatóanyag is eltűnik pár éven belül)

• Eredményes pre kezelés után nagy eséllyel nem kell 
már az állományt kezelni, vagy ha mégis akkor 2l/ha 
Troptox ezt megoldja.(csak virágzást megelőzően)

• Szintén ehhez kapcsolódik a bentazon hatóanyag 
tiltása, hiszen ekkor már erre nem is lesz szükség

• Tavaszi borsóban a pre kezelések bizonytalanok, ezért 
csak ha nagy eséllyel látszik a csapadék, akkor lehet 
indokolt, inkább post. kezelés javasolt



Az elmúlt évek kihívásai és 
termesztési tapasztalatai

• Post kezelésben költségeket lehet megtakarítani, ha a 
megszokott 2l/ha bentazon(eredeti még kapható)+2 l/ha 
MCPB, azaz Tropotox, Butoxone dózisait eltoljuk: 1,6 l/ha 
bentazon+2,5 l/ha MCPB 

• Polyversum és spec. Borsó talajoltó készítmények 
eredményes alkalmazása gombaölőszerek részbeni 
kiváltása érdekében, csak preventíven működik, tűzoltásra 
nem jó

• Viszont amennyiben valaki zöldítésre is akar borsóterületet 
elszámolni-jó alternatíva lehet

• Megfelelő védettséget nyújt: Mirador Xtra(betiltva)
• Mirador Xtra esetén dózis: max.0,6-0,7l/ha-dőlés
• Megoldást jelenthet szinte egyedüliként a Pictor (0,3 l/ha)
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Őszi borsó gyomirtó szeres kezeléseinek 
hatása a hozam függvényében 

(napraforgó elővetemény)



Őszi borsó gyomirtási költségek
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Őszi és tavaszi borsó termesztéséhez kapcsolódó 
költségek (Ft/ha) önellátó gazdaság esetén
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Összesen: 164.000 Ft/ha (2020-21), 
229.000 Ft/ha 2022.-ben



Őszi és tavaszi borsó árbevételének 
összetevői (Ft/ha)

Összesen: 645.000 (bevétel) Ft - 229.000 Ft 
(kiadás) = 416.000 Ft (eredmény)
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A feldolgozásban és az integrációban 

elért eredmények
• Magyarországon egyedülálló technológia(a hőkezelés 

ellenére a borsó jelentősen nem veszít eredeti súlyából)
• Nagyon pozitív takarmányozási tulajdonságok (olcsóbb 

receptek, gyorsabban elkészülő állatok, jobb húskihozatal) 
mindezt GMO mentesen

• Szabadalommal védett technológia
• Jász-Prot terméknév
• Folyamatos az üzem működése, jelenleg 3 műszak (5000 

t/év)
• Maximum kapacitás 7-8.000 tonna/év, (1500 kg/ó 

teljesítmény esetén



Hivatalos termék és márkanév



A feldolgozásban és az integrációban 

elért eredmények

• Folyamatosan bővülő termeltetés: 2000+500 ha

• Megnövekedett vetőmagigény kiszolgálására 
speciális borsó vetőmagüzem létesítése 2019-ben 
(5 tonna/óra)

• A termelőktől beérkező megnövekedett 
mennyiségű áru nagy teljesítményű tisztítása (80 
tonna/óra)

• Nagy felületű fedett fogadó rész építése (egy 
időben kb. 700 tonna borsó fér el fedett helyen)



A feldolgozásban és az integrációban 

elért eredmények
2021-ben új kamionnal bővült a flotta, így 

már a vetőmag és a késztermék kiszállítása is 
megoldott

2019-ben átadott új vetőmag és 
alapanyag feldolgozó üzem



A feldolgozásban és az integrációban 

elért eredmények
• Stabil kiszámítható felvásárlási árak 2021 nyarán (75 Ft/kg)+áfa, 

amely várhatóan 100 Ft/kg-ra módosul (átmeneti év)
• Új alapokra helyezett termeltetés
• Új fajták (őszi és tavaszi) beépítése a rendszerbe (zöld étkezési 

szárazborsó) 500ha
• Cél, hogy minden termelőnél idővel legyenek ilyen fajták is
• A lehetőség révén emelhetőek az átvételi árak (kb. 110-120 ft/kg)
• Bővülő potenciál az étkezési vonalban, későbbiekben elérhető lesz 

az optimális 50-50%-os vetési arány
• Folyamatos kísérletezések mindenféle készítményekkel (gyomirtók, 

gombaölők, baktériumok, hozamfokozók)
• 2021-ben baktériumos kísérlet beállítása (Biofil) talajba bedolgozott 

350 kg/ha eltérés pozitív irányba



Takarmány borsó termesztés jövője

• Európai fehérje terv szója import csökkentése 
(hosszú távú európai stratégia)

• Nagy kihívásnak tűnik: fenntartható módon kell 
egyre versenyképesebbnek lennie a magyar 
agráriumnak (Green-Deal 2023????)

• Szinte egyetlen alternatíva a lemondások és 
többletráfordítás nélküli hozam és minőség 
növelésre 

• A környezettudatos mezőgazdaság egy biztos alap 
bástyáját jelentheti a jövőben



Köszönöm a figyelmet!


