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ABSTRACT – Situation of rabbit production in Hungary in 2014 
The Hungarian Rabbit Breeders’ Board have been worked for 20 years, helping the rabbit sector. Compared to 
2013, purchasing of live rabbits and export of carcass increased by 5%, mainly due to the stabilization of the 
market conditions. The Euro/HUF exchange rate was favourable from the viewpoint of rabbit meat export, 
during last year the costs of feed ingredients and pellet a little decreased, however other costs increased. The 
price of live rabbits (480- 520 HUF/kg live weight) increased slowly. The price of rabbits housing in alternative 
systems (rearing on deep litter etc.) was higher with about 15-20%. Small scale rabbit production gives only 1-
2% of the total purchased quantity. The contributions of the Pannon White, Hycole, Zika and Debreceni White 
were 47%, 40%, 9% and 3%, respectively. There are 60-65 large rabbit farms in Hungary producing with about 
101,000 rabbit does. The two slaughter houses process 98-100,000 growing rabbits per week. Only the 1.8 - 2% 
of the total rabbit meat production is sold in the supermarkets, in Hungary. The aim of the Hungarian Rabbit 
Breeders’ Board is to increase the current growing rabbit production (4.7 million) to 7 million per year until 
2020. 
Keywords: rabbit, Hungarian production, export, local consumption, farm size, breeds 
 
 
 
 

BEVEZETÉS 
 

A Nyúl Terméktanács 2014-ben ünnepelte 20 éves fennállását a Gödöllői Nyulas Nap 
rendezvénnyel egybekötve. Az elmúlt két évtizedben elért sikerek a korábbi és jelenlegi 
vezetők és tagok munkájának közös eredményei. A Nyúl Terméktanács ma is a 
nyúltenyésztők 95%-át képviselő országos szervezet. A Terméktanács kiemelt feladata a 
Földművelésügyi Minisztériumnak benyújtott ágazati stratégia megvalósítása, az ehhez 
szükséges támogatási javaslatok benyújtása és elfogadtatása. A Nyúl Terméktanács 
elkötelezte magát, hogy az ágazat középtávú stratégiáját végrehajtja, a támogatási rendszerek 
kibővítésével 2020 évre a vágónyúl előállítást 7 millióra növeljük. Mindezen célok 
megvalósításhoz 2014 évben a nyúltermelők több segítő támogatást is igénybe tudtak venni. 
Az előző év folytatásaként újra részesült az ágazat vakcina támogatásban, mixomatózis és 
RHD elleni védőoltások teljes költségtámogatása formájában. A 2014-es évtől újra 
igényelhető a tényésznövendéknyúl támogatás 2000 Ft/egyed támogatási összeggel. Az elmúlt 
év stagnáló helyzetéből elmozdulva, 2014-ben kiegyensúlyozott éve volt a nyúl termelőknek. 
Az elmúlt évben csökkenő kész takarmányárak, a minimálisan növekvő felvásárlási árak, a 
bevezetett új támogatások javították a termelők helyzetét. A Terméktanács több sikeres 
programot valósított meg szakmai fórumok és kiállításokon való részvétel keretében. Tovább 
folytatódtak a szociális programok, a „Nyúl-unk a munkáért”, a „Mintanyúl”, „Vágónyúl”, 
„CastoRex (prém)” program és a gasztronómiai bemutatók.  
 
1. A 20 éves Nyúl Terméktanács feladata, és múltja 
 
A Nyúl Terméktanács a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók képviseletének, 
non-profit alapon működő szervezete. Országos hatáskörű szakmai érdekvédelmi szervezet, 
melynek tagjai a nyúltermelők 95%-át az országos anyalétszám 97-98-át% képviselik. 
Legfelsőbb szerve a közgyűlés, az elnökség 11 főből áll. Az operatív munkát az elnök és a 
választott munkacsoportok végzik. 
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1.1. Kiemelt feladatok: 
• A termékpálya szereplői érdekeinek összehangolása,  
• az ágazat érdekeinek belföldi és külföldi képviselete, 
• döntés előkészítés, jogszabály tervezetek előkészítése és véleményezése, 
• információgyűjtés (felvásárlás, feldolgozás, értékesítés), 
• információtovábbítás a szakigazgatás, a tagság és külső szervezetek felé, 
• belföldi szakmai képzések koordinációja, lebonyolítása, 
• szaktanácsadás a tagság részére, 
• nyúlhús fogyasztás ösztönzés közösségi marketing eszközökkel, 
• együttműködés a Magyar Parlament Mezőgazdasági Bizottsága, a  Földművelésügyi 

Minisztérium az Uniós és hazai szakigazgatás meghatározó intézményei, oktatási 
intézmények és társ-terméktanácsok munkatársaival, 

• Uniós bizottságok munkájában történő részvétel (COPA). 
 
1.2. Az elmúlt 20 év vezetői (1. táblázat) 
 

1. táblázat: A Nyúl Terméktanács vezetői 
Table 1: Heads of the Hungarian Rabbit Breeders’ Board 

 
Kezdés Vége Elnök Ügyvezető 

1994.12.02. 1996.01.19. Dr. Holdas Sándor Bleyer Ferenc  
1996.01.19. 1997.03.14. Beck József Bleyer Ferenc  
1997.03.14. 1998.09.18. Fejesné Katalin Bleyer Ferenc  
1998.09.18. 2002.09.01. Kling János  Bleyer Ferenc  
2002.09.01. 2009.01.30. Kling János  Perjési László 
2009.01.30. 2009.07.22. Máté Csaba Csúvár Zsolt  
2009.07.23. Juráskó Róbert ----- 

 
1.3. Két időszak, EU csatlakozás előtt és után 
 
I. időszak: 1994 – 2004 
Jellemzője a háztáji típusú termelés, a vágónyúl termelés fénykora, a legmagasabb export 
/16763 tonna/ 1995 évben volt. Ez időszakban sok piaci szereplő volt, termelők és vágóhidak. 
Az ágazat támogatottsága alacsony volt, csak nemzeti forrásból, jellemzően vágóhidakon és 
szakcsoportokon keresztül. Normatív támogatások kora, tenyésznövendék nyúl támogatás. Az 
egyre több nagyüzemi telep, új fajták és hibridek megjelenése ez időszakban volt. Létrejöttek 
a ma is működő Tenyésztőszervezetek, ahol magas fokú szakmai munka folyt. 
II. Időszak: 2004- 2014 
Jellemzője a háztáji termelés megszűnése a minőségi követelmények növekedése. A 
legalacsonyabb export /5287 tonna/ 2004 évben volt. Az Európai Unióba történő belépéssel 
megnyíltak a határok, ezzel egyidejűleg a piacok beszűkültek, mely átrendezte a 
kereskedelmet. Ezen időszakban több vágóhíd bezárt. Az Európai Unió beruházási 
támogatásával számos ma is működő nagyüzemi telep épült. A fejlesztések hatására elindult 
egy lassú növekedés, és a jelenlegi stagnáló helyzet alakult ki. Az export 2014-ben 5930 
tonna volt.  
 
2. Termelés 
2.1. Biológiai alapok 
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A nagyüzemi nyúltelepeken továbbra is legnagyobb arányban Pannon fehér, Hycole és 
Debreceni fehér állományok találhatók meg. Általánosságban elmondható, hogy ezek a 
genotípusok megfelelnek a korszerű fajtákkal szemben támasztott elvárásoknak. A fajták és 
hibridek állományon belüli részaránya a 2. táblázat-ban látható.  
 
 

2. táblázat: Fajták és hibridek megoszlása (%) a hazai nyúltelepeken 
Table 2: Distribution of breeds and hybrids in the Hungarian farms (%) 

 
Fajták és hibridek (Breeds and 
hybrids) 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014 év 

Debreceni fehér (Debrecen White) 4,5 4,6 3,9 3,0 3,2 
Hycole  58,9 54,7 48,2 40,0 40,0 
Hyla  2,8 2,2 1,9 1,0 0,9 
Hyplus  2,0 1,0 0 0 0 
Pannon fehér (Pannon White) 30,5 36,0 44,4 47,0 46,9 
Zika 1,3 1,5 1,7 9,0 9,0 
Összesen (Total) 100 100 100 100 100 

 
 
2.2. Kisüzemi termelés 
A vágóhidak részéről csúcsidőszakokban megnő az igény a „háztáji” körülmények között 
előállított vágónyúlra, ezért az ország egyre több régiójában újra beindult a nyúlfelvásárlás, de 
nem jelentős mennyiségben. A háztáji körülmények között előállított vágónyúl 
jövedelmezősége nagyon alacsony, a felvásárlási költségek (szállítás, stb.) nagyon magasak. 
Ezért a Terméktanács ágazati fejlesztési elképzelései között elsődlegesen nem a „felvásárolt” 
nyúl áll, hanem az életképes kis és közepes gazdaságok (200-1000 anyás telepek) létrehozása.  
A Szociális Szövetkezetek programjai tovább folytatódtak és új programok is elindultak: mint 
például a „Nyúl-unk a munkáért”, a ”Mintanyúl Szöv.”, és a „Vágónyúl Szöv.”. Az ország 
több pontján angóra és Castor Rex nyúltenyésztő telepek jöttek létre (Cece, Bikács), prém 
hasznosítás céljából, melyek elsődlegesen szociális foglalkoztatás kereteiben működnek. 

 
Főbb célkitűzések:  

1) A nyúltenyésztés elkezdésének segítése, a háztáji családi gazdálkodás erősítése, 
munkalehetőség teremtése, ezáltal a vidéki foglalkoztatás növelése; 

2) A hátrányos helyzetű, elszegényedett régiók falvaiban élő, gyermekes családok 
megélhetésének segítése, a térségi szociális feszültségek csökkentése; 

3) Az önellátás, öngondoskodás, illetve a vállalkozóvá válás alapjainak megteremtése; 
4) Az egészséges táplálkozás, a nyúlhús gasztronómiai népszerűsítése; 
5) A célok sikeres megvalósításához szükséges főbb tevékenységek: forrásszerző 

pályázati lehetőségek megteremtése, szerződéses partnerek felkutatása, a programhoz 
kapcsolódó szaktanácsadás és tájékoztatás. 

 
2.3. Nagyüzemi termelés 
Az elmúlt év stagnáló helyzetéből elmozdulva, a tavalyi év kiegyensúlyozott éve volt a 
nagyüzemi vágónyúl termelőknek. A nagyobb mértékben csökkenő kész takarmányárak 
javították, egyéb járulékos költségek (útdíj, növekvő üzemanyagárak, stb.) viszont rontották a 
helyzetet, ezért a takarmány árcsökkenést nem sikerült teljes egészében realizálni. Az egyes 
nagyüzemi telepek üzemszerűen, folyamatosan működtek, tartástechnológiai, takarmányozási, 
állategészségügyi, állatjólléti problémák nem merültek fel. A kialakult termelési 
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rendszerekben jól működtek a szaporító telepek, a hizlaló telepek, a specializálódott 
mélyalmos „relax-rabbit” hizlaló telepek. Az utóbbi esetben a piaci igények miatt, további 
kisebb mértékű növekedés volt megfigyelhető, mely köszönhető a magasabb felvásárlási 
árnak is. 
A hagyományos technológiában előállított vágónyulak esetében a nettó felvásárlási ár 480-
520 Ft/élőnyúl kg között alakult, míg alternatív rendszerekben akár 15-20%-kal magasabb 
árak is elérhetők. 
Az előző évhez képest a telepek és anyanyulak száma nem változott, jelenleg 60-65 
nagyüzemi telepen kb. 101.000 anyanyúl termel.  
A nyúlállomány megyénkénti megoszlásában az anya és hízótelepek megyénkénti 
átrendeződése hozott változást. Legtöbb anyanyúl az alábbi megyékben található: Bács-
Kiskun megye 15,0%, Pest megye 47,1%, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12,9%, a többi 
megyében az országos állománynak csak 0,5-9%-a termel. 

 
3. táblázat: Anyanyulak megyénkénti megoszlása (%) 

Table 3. Rabbit does counties’ distribution (%) 
 

Megye (Counties) Anyanyúl (Does), % 
Bács-Kiskun 15,0 
Baranya 6,7 
Békés 2,3 
Borsod-Abaúj-Zemplén 0,7 
Csongrád 0,5 
Hajdú-Bihar 2,4 
Jász-Nagykun-Szolnok 0,7 
Komárom-Esztergom 0,2 
Nógrád 9,2 
Pest 47,1 
Somogy 0,9 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 12,9 
Tolna 0 
Vas 0,5 
Zala 0,7 
Összesen (Total) 100 

 
Főbb célkitűzéseink a nagyüzemi vágónyúl termelés növelése érdekében:  

1) Szilárd genetikai alapokon nyugvó tenyészállomány segítségével, 2014-2020 között, a 
nyúlhús-termelést a jelenleginek közel kétszeresére tervezzük növelni. 

2) A vágónyúl kivitel megkétszerezésének alapja az egyöntetű és jó minőségű árualap 
mellett, az előállítási költség versenyképessé tétele. 

3) A nagyüzemi nyúltartók „helyzetbe hozása” jelentheti az ágazat sikerét. Ehhez a 
Kormányzattal közös munkában kerülnek kidolgozásra a lehetséges támogatási formák 
hazai és EU-s forrásokra. 
 

3. Feldolgozás, nyúlhús értékesítés, export 
Az országban a két feldolgozó üzemben, közel fele-fele megoszlásban, hetenként 98-100 ezer 
nyulat vágnak le (4. táblázat). Várhatóan az elkövetkező években új vágóhíd és vágópont 
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beruházásokkal a feldolgozók köre tovább bővül, ugyanis előreláthatólag az új EU támogatási 
rendszerben a feldolgozó üzemek támogatottsága kiemelt lesz. 
 

4. táblázat: A húsnyúl felvásárlás és az export alakulása 
Table 4. Rabbit purchase and export 

 

Év 
(Year) 

Felvásárolt 
 élősúly, tonna 
(Purchase, live 
rabbits, tons) 

Export (tonna) 

Egységár 
USD/kg 
(Price) 

Árbevétel    
(ezer USD) 

(Export sales, 
Thousand USD) 

1990. 33.468 16.763 3,1 52.283  
2000. 10.870 5.118 3,3 16.846  
2001. 12.761 5.615 3,7 20.643  
2002. 11.887 5.388 3,4 18.161  
2003. 10.932 5.045 4,6 23.156  
2004. 12.074 5.287 5,9 31.180  
2005. 13.520 5.310 4,3 22.825  
2006. 12.979 4 492 (csak friss) (fresh) ? 21.458  
2007. 12.070 5.530 4,8 26.542  
2008. 9.900 4.900 4,85 23.765  
2009. 9.700 4.800 4,9 23.520  
2010. 9.100 4.500 5,85 26.325  
2011. 10.300 5.090 6,05 30.795  
2012. 11.340 5.613 6,08 34.127  
2013. 11.430 5.658 6,32 35.759  
2014. 11.980 5.930 6,02 35.699 

 
A vágóüzemek szinte 100%-ban hazai előállítású magyar nyulakat dolgoznak fel. Az 
ágazatban meghatározó az export. Főbb célországok: Svájc, Németország, Olaszország, 
Oroszország. Export szempontjából 2014-ben jól alakult az Euro/Ft árfolyam, amely 
valamennyire kompenzálta a magas takarmányárak és az egyéb költségek emelkedéséből 
adódó veszteségeket.  
 
Versenyképességünk alapja a piaci elvárásoknak megfelelő, jó minőségű, versenyképes áru 
hús kínálata. Az orosz piac év elején jól indult, majd az orosz-ukrán konfliktus felerősödése a 
keleti export lehetőséget visszavetette. Bár a nyúlhúsra nincs kiviteli zárlat, de a rubel 
fizetőképessége radikálisan gyengült, ami az orosz exportra kedvezőtlen hatással volt. A 
másik legfontosabb a svájci piacon kedvező a helyzet. Az előző évek fejlesztésének és a 
szabályok szigorú betartásának köszönhetően, a vágóhidak a követő auditokon maximálisan 
megfelelnek a vevői követelményeknek.  
 
Az elmúlt évhez képest nem tapasztalható változás a hazai nyúlhús fogyasztásban. A 
vágóhidakon levágott nyulak 1-2%-a kerül a magyar fogyasztókhoz,bár több felmérésünk 
alapján a saját fogyasztásra előállított nyulak miatt, a belföldi fogyasztás ettől sokkal 
nagyobb. 
 
4. Állategészségügy 
Az előző években elkezdett vakcina támogatási programunkat 2014 évben is tovább tudtuk 
folytatni. Ezzel a programmal, a mixomatózis és RHD elleni vakcina támogatásával, két igen 
komoly gazdasági károkat okozó betegségtől tudjuk megvédeni a nyúlállományokat. A 
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megfelelő védekezési programnak köszönhetően, eddig nem volt mixomatózis és RHD 
járvány vagy zárlat az országban.  
A 2014 évi támogatás a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása alapján a 139/2012. 
(XII. 22.) VM rendelet alapján, a mixomatózis elleni vakcinázás esetén, évi kétszeri 
alkalommal, 100 Ft/alkalom/egyed; az összes támogatási keret 44.880.000 Ft. Az RHD elleni 
vakcinázás évi egyszeri alkalom, 100 Ft/alkalom/egyed; az összes támogatási keret 
22.440.000 Ft.  
2015 évben a vakcinázások támogatásának mértéke alkalmanként és egyedenként 40 forinttal 
nő. 
 
5. Takarmányozás 
A 2014-es évben konszolidálódtak az árak, minden idők legmagasabb 2012–es, majd a javuló 
2013-as év kész takarmány áraihoz képest! Kellő mennyiségű alapanyag termékpaletta 
jellemezte a 2014-es évet. Nagy különbségek voltak azonban a nyugati és keleti 
országrészekben a minőséget és alapanyag árakat tekintve. A nyugati országrészben 
toxinproblémák és emiatti árfelhajtó hatás és a szállítási költségek emelték a „jó árakat”. A 
másik fő negatív hatást a nyugat európai export eredményezte. 
 
A nyúltakarmányok átlagárai egy év viszonylatában kb. 8-10%-os csökkenést mutattak a 
2013-hoz képest (2013. március - 2014. március között). 
A takarmány költség jelenleg az összes költség 72-76%-át teszi ki. A nagyüzemi kész 
nyúltakarmányok árai átlagosan 75-85 Ft/kg+Áfa körül alakultak. Ez függ a beltartalmi 
paraméterektől, a típustól, fázistól és a dedikáltság mértékétől és típusától. 
 
5.1. Magyarország jelenlegi nyúl takarmánygyártó vállalatainak bemutatása 
Magyarországon a havi kb. 3500-3700 tonna takarmány több mint 90%-át négy-öt cég 
gyártja. Ezek összes gyártáson belüli részesedését az 5. táblázat szemlélteti. 

 
5. táblázat: Takarmánykeverők megoszlása 

Table 5: Ditribution of rabbit pellet production among companies 
 

Takarmánykeverő Megoszlás % 
(Companies) (Distribution, %) 
Agromix Kft 2,55 

Cargill Takarmány Zrt 27,00 
Olivia Kft 40,72 

Sásdi Takarmány 0,69 
Szentistván Takarmány Kft 7,39 

Vaskút Feed Kft 21,65 
Összesen: 100 

 
 
6. Oktatás, kutatás 
Az országban változatlanul kevés helyen vannak meg a nyúltenyésztés középszintű 
oktatásának feltételei. Ebből a szempontból kiemelkedő a VM DASzK – Móricz Zsigmond 
Mezőgazdasági Szakközép Iskola, Kaposváron. Minden mezőgazdasági szakközépiskolában 
oktatnak az állattenyésztés tantárgy keretében kisállattenyésztést, ami véleményünk szerint az 
alacsony óraszám miatt nem elegendő. 
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A felsőfokú oktatásban a személyi és tárgyi feltételek az egyes intézményekben eltérő 
mértékben állnak rendelkezésre. A nyúltenyésztést inkább a kisállattenyésztésen belül, kis 
óraszámban, vagy fakultatív tárgy keretében oktatják. Általában nem rendelkeznek a 
gyakorlati oktatáshoz szükséges nyúlállománnyal, tanüzemmel. A Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági és Környezettudományi Karán és az Állatorvos-tudományi Karán vannak 
olyan oktatók, akik nyúltenyésztési témában szereztek tudományos fokozatot, illetve nagy 
gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. A Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi 
Karán állnak rendelkezésre legjobban a nyúltenyésztés oktatásának és kutatásának személyi 
és tárgyi feltételei. BSc, MSc és PhD hallgatók részére, nyúltenyésztésben tudományos 
fokozatot szerzett oktatók tartják az órákat, és egy 450 anyás nyúltelepen végezhetik a 
hallgatók a fizikai, üzemvezetési és tantárgyi gyakorlatokat. Számos diplomamunka és TDK, 
OTDK dolgozatot készítenek. A nyúltenyésztés valamelyik területén, majdnem minden évben 
egy doktorandusz, eddig összesen több mint húsz szerzett doktori (PhD) fokozatot.  
A mezőgazdaságon belül nagyon kevés azon területek száma, ahol nemzetközi szintű 
kutatómunka folyik. Ez alól a nyúltenyésztés kivétel, mivel évtizedek óta a legaktívabb 
kutatást végző országok között tartják számon Magyarországot. Ezt mutatja a nemzetközi 
konferenciákon való aktív részvétel, felkérés bevezető előadás tartására, kutatói meghívás 
külföldi egyetemre, a WRSA egyik alelnöke is magyar. Kiemelendő a CT adatokon nyugvó 
szelekciós program és az állatjóllét területén publikált számos kísérleti eredmény. A 
legnívósabb külföldi lapokban jelennek meg a magyar kutatási eredmények, amelyekre 
számos külföldi kutató hivatkozik. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a Kaposvári Egyetemen kívül 
alig folyik nyúltenyésztési kutatás, a vállalati nagy K+F projektek eredményeit pedig nem 
publikálják. Mivel 2016-ban rendezik a Nyúltenyésztési Világkongresszust Kínában, a kisebb 
kutatói létszám és a nagyobb költség miatt nem várható a korábbi alkalmakkor megszokottnak 
tekinthető, aktív és eredményes részvétel. 
 
7. A nyúlágazat sikerességének további tényezői, támogatások 
 
- A Nyúl Terméktanács koordináló munkája, 2020 évre a vágónyúl termelést 7 millióra 

növeljük!; 
- Kitörési pont: állatjólléti beruházások, tudatos és gazdaságos termelés; 
- Munkahelyteremtés, fiatal gazdálkodók; 
- Termelői csoportok, Szociális szövetkezetek; 
- Tenyésznövendék nyúl támogatás 54/2014 (IV. 29.) VM rendelet; 
- Pályázati lehetőségek 2015- 2020 időszakra. 
 
7.1. Tenyésznövendék nyúl támogatás 
 
A tenyésznövendék nyúl támogatás, nagymértékben hozzájárul a meglévő állományok 
fenntartásához, illetve az újonnan létrejövő telepek korszerű fajtákkal történő betelepítéséhez.  
A támogatás 54/2014 (IV. 29.) VM rendelet alapján igényelhető őshonos, hús-, illetve prém 
hasznosítási típusba tartozó fajtákra A támogatás mértéke: 2000 forint/tenyésznövendék nyúl. 
A támogatáshoz minimum tíz tenyésznövendék nyúl vásárlása szükséges állattartónként. A 
támogatás összege állattartónként maximum 5.000 euró/év. A keretösszeg 2014-ben 100 
millió forint. Támogatási ciklusok lehívása január 1. és január 31., vagy július 1. és július 31-e 
között van. A kérelem és mellékletei: MVH 0402 nyomtatvány, tenyésztőszervezet által 
kiállított származási igazolás, melyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hitelesít, 
számla, kifizetést igazoló dokumentumok másolata. A kérelem benyújtása postai úton a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére történik. 
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Támogatás kihasználtsága 
 
A keret kihasználtsága 2014 évben 86,4% -os volt, 51 nyúltermelő magánszemély és 
vállalkozás vette igénybe (6. táblázat). 
 

6. táblázat: Tenyésznövendék nyúl támogatás 2014 évi 
Table 6. Support of buying young breeding animals in 2014 

 
Megnevezés 2014. I. félév 2014. II. félév Összesen 
Debreceni Fehér  3000 3000 6000 
Hycole Hybrid 14459 16402 30861 
Pannon Fehér 2054 868 2922 
Zika Hybrid 850 2590 3440 
Összes darab 20363 22860 43223 
Igényelt támogatás (Forint) 40 726 000 45 720 000 86 446 000 
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