A mai nehéz gazdasági helyzetben szeretnénk még több segítséget adni az árvácska
fajtaválasztással kapcsolatos helyes döntéshez. Az általunk kínált széles választékban
megtalálható minden típus, amely keresett a hazai piacon:
Óriás virágú – Colossus
Nagyvirágú – Delta
Mini – Rocky, Deltini
Csüngô mini – Endurio
Nagyvirágú mini – Patiola
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Növényeinkre, palántáinkra jellemzôek:
• genetikailag kompaktak a termesztés végén is, növekedés-szabályozóval kezeltek, ezért kevesebb kezelést
igényelnek és az esetleg elhúzódó értékesítési szezonban sokkal tovább jó minôségben eladhatóak
• egyöntetûek és tartósak, ezért jóval kevesebb a selejt és a válogatás
• egészségesek, ezért kevesebb növényvédelmet igényelnek
• kiváló minôségûek, igen piacosak, ezért könnyebben értékesíthetôk
• koraiak, ezért a szezon eleji, magasabb átlagáron értékesíthetôk
Az új szezon tervezése során elôfordul, hogy a kertész nem elemzi vagy figyelmen kívül hagyja az elôzô szezon ter
mesztési és értékesítési tapasztalatait, és az egyes fajták tényleges teljesítményének értékelése helyett rövidtávon
gondolkodva csak a beszerzési árra koncentrál. Pedig a palántaár mellett még többet nyom a latban, hogy az adott
fajtával mennyit takaríthatunk meg a termesztés és értékesítés költségeibôl. Ha még nem számoltuk ki, a végered
mény akár meglepô is lehet.
Összességében a fenti elônyök az alábbiak szerint fordíthatóak le konkrét számokra:
Példánkban korszerû, gazdaságos Syngenta fajtákat hasonlítunk össze a piacon megtalálható, de kevésbé korszerû,
kevésbé gazdaságos, és olykor valamivel olcsóbban beszerezhetô fajtákkal.
Mindkét esetben a tervezett mennyiség 10 000 db, és az értékek forintban értendôk.
A Syngenta fajták közül a legértékesebb Colossus árát használtuk az összehasonlításban.
Korszerû Syngenta
fajták
Palánta alapáron (22,5/Colossus – 21 Ft)
225 000
Cserép (5 Ft)
50 000
Föld (5 Ft)
50 000
Tisztogatás (0-2 Ft)
0
Tápanyag+növényvédelem (2 Ft)
20 000
Növekedésszabályozás (1-2 Ft)
10 000
Szállítás, piacra jutás (2 Ft)
20 000
Egyéb (5 Ft)
50 000
Összes költség
425 000
Bevétel selejt nélkül (60 Ft)
600 000
Selejt (5%-15%)
30 000
Összes bevétel
570 000
Nyereség
145 000
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Kevésbé korszerû
fajták
210 000
50 000
50 000
20 000
20 000
20 000
20 000
50 000
440 000
600 000
90 000
510 000
70 000

Látható, hogy bár termesztônként változó lehet a költségek összetétele és aránya, a korszerû Syngenta fajták egyértel
mûen gazdaságosabbak és nagyobb haszonnal termeszthetôk. Az értékesítési árat egységesnek vettük, bár többnyire
itt is mutatkozik elôny a szebb és koraibb árunak köszönhetôen. Ha ezt érvényesíteni tudjuk, illetve a Colossusnál
1 Ft-tal olcsóbb Deltát használjuk, tovább nô a korszerû Syngenta sorozatok elônye.
Természetesen hasonló arányokat kapunk, ha vetômagról indítjuk a kultúrát. Ebben az esetben a szaporítóanyag
árak között még elhanyagolhatóbb a különbség.
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korszerû Syngenta fajták
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kevésbé korszerû fajták
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100 000
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Összes költség

Nyereség

Alábbi képeink ôszi szabadföldi termesztésben mu
tatnak be 3 óriás virágú sorozatot. Minden képen, a
bal oldalon a Colossus látható, a másik kettô egyéb,
hazai termesztésben is ismert sorozat. A Colossus
láthatóan a legkompaktabb, legpiacosabb árut adja.
Fontos megjegyezni, hogy a kompaktságban a leg
nagyobb elôny akkor érvényesül, amikor az elhú
zódó értékesítés miatt az optimálisnál hosszabban
kell tartani az állományt. Ekkor nagyon sokat nyer
hetünk, hiszen drasztikusan alacsonyabb a nyúlás
miatti selejt aránya.

Sok sikert kívánunk a termesztéshez!
Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre
a fajtaválasztással és a termesztéssel kapcsolatos
kérdésekben.

Iványosi-Szabó Zoltán
Szerdahelyi Vilmos
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