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Professzor úr! A növényvédelmi 
kutatás területéről elindult, gazdag 
tudományos, kutatói, intézményve-
zetői tapasztalatokkal rendelkező 
kutatóintézet osztályvezetőként 
hogyan élte meg az Agrártudomá-
nyi Kutatóközpont főigazgatói 
pozíciójára történő felkérést?

– Hidegzuhanyként ért a felkérés, 
ugyanis az előző főigazgató, Bedő Zol-
tán, váratlanul mondott le az év vé-
gén, közvetlenül karácsony előtt. Nem 
volt mit tenni, gyorsan keresni kellett 
valakit, aki azonnal be tud állni a csa-
tasorba. Az Akadémia elnöke bekére-
tett az irodájába, és megkérdezte, 
hogy vállalnám-e ezt a feladatot. Meg-
mondom őszintén, az Akadémia min-
denkori elnökének a kérését egy aka-
démikusnak nem illik nem elfogadni. 
Lovász elnök úr matematikus, így egé-
szen más tudományágban világhírű 
tudós, és bizonyos értelemben távol áll 
tőle az agrárium, de széleskörű isme-
retanyaggal rendelkezik más tudo-
mányterületeken is. Ezért nagyon 
megtisztelőnek tartottam, hogy rám 
esett a választása. Úgy vélem, azért, 
mert nekem volt korábban már első-
számú vezetői gyakorlatom. Az alapító 
főigazgatója voltam a Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóközpontnak 
Gödöllőn, ahol csaknem tizenegy évig 
vezettem az intézményt.

Mikor került szorosabb kapcsolatba 
Martonvásárral?
– Éppen tíz évvel ezelőtt jöttem 

Martonvásárra, ahol osztályvezetőként 
egy új osztályt hoztam létre. Teljesen 
új irányzatot indítottunk el akkor, az 
alkalmazott genomikát, amely segítsé-

gére lehet a nemesítési alapkutatások-
nak is.

Milyen szakmai elvárásokat fogal-
maztak meg a felkéréskor Önnel 
szemben, és milyen célokat tűzött ki 
önmagának?
– Amikor elvállaltam a munkát, az 

elnök két alapvető kérést fogalmazott 
meg. Egyrészt az alapkutatás erősebb 
szorgalmazását, hiszen az FM tárcánál 
a NAIK szervezetében működő úgyne-
vezett fejlesztő, innovációs intézetek 

inkább az alkalmazott ku-
tatásokat és fejlesztéseket 
végzik, mi viszont mint 
akadémiai intézmény az 
agrár alapkutatásokra va-
gyunk predesztinálva. Ez 
azonban nem azt jelenti, 
hogy nem végzünk alkal-
mazott kutatásokat és fej-
lesztéseket, hiszen maga 
az új fajtákat eredménye-
ző nemesítés is az. Kuta-
tóként nem áll tőlem 
messze a nemesítés, hi-
szen volt egy komoly nagy 
NKTH-s Széchenyi prog-
ram keretében folytatott 
kutatói munkám. A prog-
ram fűszerpaprika neme-
sítési témájú volt, Ma-
gyarországon elsőként ál-
lítottunk elő hibrid fű-
szerpaprikát, és étkezési 
paprikát. A Szikra névre 
hallgató fűszerpaprika 
társnemesítője vagyok. Ez 
nagyon komoly alapkuta-
táson alapuló nemesítési 
program volt. Tehát, ha 
szabad azt mondani, ki-

csit „belekontárkodtam” a nemesítői 
munkába is. 

Elsőszámú vezetőként miként látja 
a martonvásári fajta-előállítás 
eredményeit?
– A kalászosok területén az őszi bú-

za nemesítés nagyon sikeres és eredmé-
nyes, hiszen a martonvásári fajták Ma-
gyarországon még mindig a vezető faj-
ták. Jelenleg is 24 őszi búza fajtánk 
van a piacon, de őszintén mondom, 
hogy nem biztos, hogy nekünk mind a 

Új vezető az Agrár tudományi 
Kutatóintézet élén
A Vetőmag Újság hasábjain rendszeres tájékoztatást adunk a vetőmagágazat vezető  
intézményeinél, cégeinél történt személyi változásokról. Idén a martonvásári Magyar Tudományos 
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont élén személycserére került sor. A kutatóközpont  
új főigazgatója, egyben a Mezőgazdasági Intézet igazgatója januártól dr. Balázs Ervin  
akadémikus, akivel a Magyar Tudományos Akadémián beszélgettünk az intézet előtt álló  
feladatokról, és főbb céljairól.

Balázs Ervin
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24-et a jövőben fenn kell tartani. Az 
azonban a tapasztalat, hogy néhány 
fajta idővel kikopik, és újabbak jönnek 
a helyére, s ez szemléletbeli különbsé-
get jelent majd. Visszatérve az eredeti 
kérdésre, a másik célkitűzésem egy 
olyan jellegű feladat, hogy megtartsam 
a fiatal munkatársakat, és egyéni kifu-
tási lehetőséget teremtsek nekik. Köz-
ismert, hogy Magyarországon a fizeté-
sek sem az egyetemeken, sem a kutató 
intézetekben nem olyan attraktívak, 
hogy tolonganának érte a fiatalok. A 
versenyszféra elviszi őket, vagy a kül-
földi laboratóriumoknál találnak jól fi-
zető állást. A nemesítőinkkel az a 
probléma, hogy a nagy tőkeerős külföl-
di cégek elszipkázzák az általunk kine-
velt szakembereket. Ezért céloztam 
meg azt, hogy a következő generáció-
kat minél jobban támogassam, és erő-
sítsem. Ebből adódóan még a vetés 
előtt szervezem át a kalászos gabona-
nemesítési elszámolási egységet, s az 
egység vezetőjének a következő gene-
ráció neves tagját, dr. Vida Gyulát ne-
veztem ki. Nagy örömömre elfogadta a 
felkérésemet. Biztos, hogy a közeljövő-
ben komoly adminisztrációs feladatai 
is lesznek, de úgy érzem, hogy lehető-
séget kell adni az új generációnak. E 
nélkül nincs jövő, és tudjuk, hogy egy 
nemesítőnek a kinevelése nem egy na-
pot vesz igénybe. Az hosszú folyamat, 
mint maga a nemesítési munka.

A kalászosok mellett a másik straté-
giai növény a kukorica. Milyen 
célok és feladatok fogalmazhatók 
meg e növénynél?
– A kukoricánál – ellentétben a ka-

lászos nemesítéssel – sajnos nincs ele-
gendő fiatal kutatónk, ezért sürgősen 
gondolkodnunk kell azon, hogy mikép-
pen oldjuk meg az utánpótlás kérdését. 
A két vezető nemesítőnk már túl van a 
hatvanon. De ugyanez a helyzet a Sze-
gedi Gabonakutatóban is: a kukorica-
nemesítők hetven év felettiek. Ez nem 
jó jel, mert amióta az Európai Unió 
tagjai vagyunk, azóta az európai fajták 
Magyarországon is szabadon forgal-
mazhatók, és annak ellenére, hogy nem 
jobbak, sőt vannak sokkal gyengébbek, 
amelyeket nem is próbáltak ki Magyar-
országon, mégis forgalomba kerülnek 
idehaza. Egy tőkeerős cég marketingjé-
vel könnyen ki tud minket szorítani a 
piacról. Ki kell találni, hogy miként le-
hetne a nemesítésünket megerősíteni 
oly módon, hogy álljuk a versenyt. Itt 
nem arról van szó, hogy nem jók a faj-
táink, sőt jobbak, minőségben kifeje-
zetten a martonvásáriak élen járnak. 

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, 
hogy az éghajlati extrémitások rendkí-
vül erősek, például az idei nyár szélső-
ségesen aszályos volt. Rekord hőség 
söpört végig az országon, szerencsére a 
kalászos gabonákat ez nem érintette, 
ami meglátszik az átlagterméseken is, 
mely 5 tonna körül alakult, és a minő-
sége is jó a gabonának. A kukoricát vi-
szont erősen sújtotta ez az időjárás. 
Becslések szerint 2 tonnával kevesebb 
lesz a hektáronkénti átlagtermés, és 
még nem tudjuk, hogy milyen lesz a 
minősége. Közismert tény, hogy na-
gyon ritka az az év, amikor mind a ka-
lászosok, mind pedig a kukorica jó ter-
mést ad. Sajnos ez több évtizedes ta-
pasztalat. Ezekre is fel kell készülnünk, 
ezért vannak a klímaváltozással kap-
csolatos komoly programjaink, melyek 
modellezik az éghajlatváltozás növény-
nemesítésre, és mezőgazdasági techni-
kákra gyakorolt hatását. 

Az új fajták kapcsán az utóbbi 
években, főként az őszi búzanemesí-
tés eredményeit érintően a fajták 
genetikai előrehaladása mintha las-
sulna. Sokan azt vetítik előre, hogy 
az új fajták potenciális termőképes-
sége megközelíti a növényfaj geneti-
kai termőképességi maximumát. Az 
új nemzetközi együttműködési prog-
ramokban célul tűzték a terméspo-
tenciál fokozottabb növelését, tekin-
tettel arra, hogy előrejelzések sze-
rint 2050-re a világ lakossága el 
fogja érni a 9 milliárdot, és a világ 
élelmezésbiztonsága megköveteli a 
nagyobb előrehaladást.
– Nem hiszem, hogy kimerítettük a 

genetikai alapanyag lehetőségeit, mert 

olyan feltáratlan génforrások állhatnak 
rendelkezésre, melyek bevonása a ne-
mesítésbe nagyon nagy jelentőségű le-
het. Tehát, ha csak arra gondolunk, 
hogy a Kárpát-medence génbankját tu-
datosan használjuk, akkor még jobban 
meg tudunk felelni ennek a kihívás-
nak. Véleményem szerint Magyaror-
szág mezőgazdasági potenciálja olyan, 
hogy 25 millió embernek képes minő-
ségi élelmiszert előállítani, és mi 10 
millióan sem vagyunk. Ezt arra az egy-
szerű történelmi tényre tudom vissza-
vezetni, hogy az Osztrák-Magyar Mo-
narchiának mint Közép-Európai Biro-
dalomnak Magyarország volt az éléstá-
ra. A szürke marha, mint Európa-szer-
te keresett exportcikk, a müncheni 
vásárig is eljutott. Hajdanán a gabona 
iránt is széleskörű kereslet mutatko-
zott, híres volt a vajdasági acélos búza. 
A példák sorát folytatva hadd kanya-
rodjak a közelmúltba. Amikor a KGST 
rendszerének voltunk a tagjai, akkor 
volt gyümölcs az NDK-ban, amikor a 
magyar gyümölcs megérkezett. A Szov-
jetunióban, Leningrádban jártam 
1975-ben, ahol az egyik bolton a halak 
feliratot láttam. Érdeklődve bemen-
tem, arra gondolva, hogy tengeri hala-
kat lehet a boltban kapni. A legna-
gyobb meglepetésemre bent a polco-
kon nem volt más, mint magyar ha-
lászlé konzerv. Óriási piaci lehetőségek 
vannak keleten, mely jelenleg is az 
egyik legnagyobb kihívás a mezőgazda-
sági termékek előtt. Aktívabb kereske-
delmet, és sokkal agresszívabb agrárpo-
litikát kell folytatni. Nem szabad az 
Unió bürokráciájának lefeküdni. Erre 
egy vetőmag területéről hozott példát 
tudok említeni. Románia ki tudta har-

Balázs Ervin okleveles kertészmérnök, egyetemi doktori értekezését 
1973-ban védte meg, majd 1977-ben a biológiai tudományok kandidá-
tusává, 1988-ban a biológiai tudományok doktorává avatták. 1995-ben 
az MTA levelező tagjává, 2001-ben pedig rendes tagjává választották. 
Tudományos szakterülete molekuláris növény virológia, növényi bio-
technológia, genomika. Több éven át folytatott kutatómunkát az Egye-
sült Államokban, Franciaországban és Svájcban. A gödöllői Mezőgazda-
sági Biotechnológiai Kutatóközpont alapító főigazgatója. Számos elis-
merése közül kiemelendő a Széchenyi Díj, a Manninger Rezső emlék-
érem, az Ipolyai Arnold Díj, a strasbourgi Louis Pasteur egyetemen 
doctorat d’etat fokozatot szerzett 1986-ban. A Royal Society of Art 
(London) tagja és előadói érmének tulajdonosa. A Blaise Pascal nemzet-
közi tudományos katedra kitüntetettje. A nemzeti UNESCO bizottság 
természettudományos bizottságának elnöke. A Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság elnöke. A Nyugat-magyarországi Egyetem dísz-
doktora és számos egyetem tiszteletbeli egyetemi tanára, így többek 
között a Natali Egyetem Pietzermaritzburgi Karának is (Dél-afrikai Köz-
társaság). Tudományos közleményeinek száma meghaladja a kétszázat. 
Ez év január elsejétől az MTA ATK Martonvásár főigazgatója előbb 
megbízottként, majd május 1-jével kinevezettként.
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colni a neonikotinoid csávázószer 
használatát további két évre, ami a ve-
tőmagtermesztésüknek jelentős előnyt 
ad. Nekünk viszont hátrány, hogy ed-
dig nem éltünk az eseti engedélyezés 
lehetőségével. Aktívabb politikát várok 
el, hogy ne csak szlogen legyen, a „ma-
gyar földbe magyar magot”, hanem lép-
jünk tovább, és tegyünk hatékony, erős 
marketinget a termék mellé. Sajnála-
tos, hogy a magyar nemesítők nem ren-
delkeznek ehhez elegendő forrással. Ki 
kell állni a magyar fajták mellett, és 
olyan marketing politikát felépíteni, 
ami helyzeti előnybe hozza a hazai ne-
mesítéseinket. Mindenkiben van annyi 

nemzeti érzés, hogy inkább egy magyar 
fajtát fog termeszteni, mint egy külföl-
dit, kiváltképp, ha a hazai a jobb. De 
ehhez megfelelő marketing kell, amit 
sajnos tőkeszegénység miatt nem tu-
dunk megoldani. Egy osztrák bank 
megveszi a vetőmagot, leszerződik a 
gazdával, és visszaveszi a termést. 
Ilyen sajnos nálunk nincs. Nincs olyan 
bank, amely ezt megcsinálná, pedig ez 
is egy olyan lehetőség, amely a magyar 
fajták használatát segítené elő. A hazai 
fajtáknak ez helyzeti előnyt vagy vé-
delmet jelenthetne.

A martonvásári őszi búza fajták a 
hazai nemesítés előtt mindig példa-
ként álltak, a fajták piaci részesedé-
se igen magas. Fontos tudni, hogy 
egy nemesítési program milyen 
irányba halad. Mit várhatunk az 

elkövetkező években az őszi búza 
területén, milyen nemesítési célokat 
határoznak meg?

– A minőségi tulajdonságokra kon-
centráló nemesítés területén a marton-
vásári fajták szép eredményeket érnek 
el. Új fontos nemesítési szempontként 
a már elért jó minőség mellé fokozot-
tabban be kell emelni a különböző be-
tegségekkel és kártevőkkel szembeni 
rezisztencia tulajdonságokat. Az újon-
nan nemesített fajták esetén kombinál-
ni kell ezeket, ne csak minőségi para-
métereikben legyenek kiemelkedők, 
hanem biotikus, és abiotikus stresszel 

szembeni ellenálló képességük is foko-
zottabb legyen. Ez az irány a közeljö-
vőben, reményeim szerint új lendületet 
kap azáltal, hogy a Növényvédelmi In-
tézet is tagja az Agrártudományi Kuta-
tóközpontnak. Aktívabb együttműkö-
dést várok a nemesítők és a Növényvé-
delmi Intézet kórtanos és rovartanos 
munkatársaitól. Ez egyébként a rovar-
tan területén már el is indult, hiszen az 
egyik kukorica nemesítési progra-
munkban Diabrotica előrejelzésére a 
Csa lamon csapdát használtuk. Meg-
vannak a lehetőségek a szorosabb 
együttműködésre ezen a területen. Bí-
zom abban, hogy el fogunk kezdeni 
komolyan gondolkodni a hibridbúza 
kérdésével. Tudom, hogy nem összeha-
sonlítható a terméstöbbletben egy hib-
ridbúza előnye egy konvencionális sza-
badbeporzású fajtával szemben úgy, 

mint a kukorica esetében. Amíg egy 
kukorica tájfajta 1,5 tonnás hektáron-
kénti termésre képes, addig egy bőter-
mő hibrid 12-14 t/ha hozamú is lehet. 
Ilyen nagy mennyiségi növekedést a 
búzánál nem lehet elérni. De meg lehet 
valósítani azt, hogy a hibridfajta a leg-
jobban teljesítők szintjén legyen. A 
nagy nemesítő cégek biztosan ilyen 
irányba indulnak el, hiszen közismert, 
hogy a hibridkukorica vetőmag esetén 
minden alkalommal vissza kell menni 
a vetőmag-előállítóhoz. Ez valójában a 
tulajdonjog védelmét jelenti. Nálunk 
általánosan elfogadott gyakorlat, hogy 
a gazda visszafogja az őszi búza termé-
sét, és a következő évben elveti, nem 
megy el minden évben a legjobb alap-
anyagért, a fémzárolt vetőmagért.

Visszatérve a teljesítményfokozás 
kérdéskörére, az is közismert, hogy egy 
gabona esetében a termés mennyiségét 
alapvetően három tényező határozza 
meg: elsőként a megfelelő vetőmag, 
fémzárolt magas genetikai értékű sza-
porítóanyag, második elemként a he-
lyes agrotechnika, megfelelő tápanyag-
utánpótlás, növényvédelem, és a har-
madik, a legkevésbé befolyásolható az 
időjárás. E tényezők hozzávetőlegesen 
egyforma mértékkel befolyásolják a 
végeredményt. Nem érhető el a várt po-
tenciális magas termés, ha a gazda nem 
vet fémzárolt vetőmagot, ekkor a gene-
tikai alapanyag eleve gyengébb. Tovább 
csökken a termés, ha az agrotechnika 
helytelen, például nem adtunk elég mű-
trágyát. Az elmúlt időszakban draszti-
kusan zuhant a műtrágya felhasználás, 
ezzel nem azt akarom mondani, hogy a 
régmúlt nagyadagú műtrágyázási gya-
korlata lett volna a helyes megoldás, de 
a jelenlegi alacsony tápanyag-utánpót-
lás rendkívüli módon csökkenti talaja-
ink termőképességét. A harmadik ter-
mésbefolyásoló tényezővel, az időjárás-
sal alapvetően közvetlenül nem tudunk 
mit tenni. A szélsőséges negatív hatása-
it csak olyan módon tudjuk mérsékelni, 
ha olyan fajtáink lesznek, melyek eze-
ket az erős hőhullámokat, és rendkívüli 
csapadékos időszakokat egyaránt tole-
rálni tudják. Ez nemesítési oldalról 
rendkívül nehéz feladat. Mi van akkor, 
ha szárazságtűrésre koncentrálva neme-
sítek, és a termelésben az aktuális év 
nagyon csapadékos? Így elveszítem a 
fajtaérték előnyét. E tulajdonságok 
hasznosulása mindig is kérdéses. Ez a 
klímaváltozást szkeptikusan megítélők 
véleménye, hiszen a klíma mindig is fo-
lyamatosan változott, és ebben tetten 
érhető a periodicitás.

Polgár Gábor

ATK Főépület, Martonvásár (fotó: Vécsy Attila)
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Magyarország a Nemzetközi Vetőmag 
Szövetség jogelődjének megalakulása, 
azaz 1938 óta tagország. 2008-ban Sió-
fokon rendezték a kelet-európai vető-
maghálózat konferenciáját, az Európai 
Vetőmag Szövetség pedig 2011-ben 
Magyarországon tartotta kongresszu-
sát. A 2017-es világkonferencia az eddi-
gi legnagyobb nemzetközi 
rendezvény, amelynek ha-
zánk lesz a helyszíne. 

A nemzetközi szerve-
zet küldetése, hogy előse-
gítse a vetőmag nemzet-
közi áramlását, globális 
szinten reprezentálja, és 
mozgósítsa a vetőmag 
iparágát, a tagokat folyamatosan infor-
málja a legújabb technológiáról, és a 
hozzá tartozó know-how-ról. Az ISF 
olyan szervezetekkel áll együttműködés-
ben, amelyek nemzetközi szerződése-
kért, egyezményekért és megállapodáso-
kért felelősek, melyek formálják a vető-
magágazatra ható irányelveket. Az ISF 
találkozók összehozzák a vetőmag ke-
reskedelem versenytársait, hogy megvi-
tathassák az ipar érdekeit, ennek követ-
keztében feltétlenül szükséges, hogy be-
tartsák a nemzetközi, és regionális 
trösztellenes törvényeket. 

Ebben az évben a lengyelországi 
Krakkó adott otthont a világkonferenci-
ának, jövőre az uruguay-i Punta del Este 
lesz a helyszíne a legnagyobb vetőmagos 
szakmai rendezvénynek, 2017-ben pe-
dig a magyar fővárosban gyűlnek össze 
az ágazat szereplői. A dél-amerikai hely-
szín miatt az prognosztizálható, hogy a 
budapesti eseményre nagyobb számban 
érkeznek majd a vállalatok képviselői, a 
kutatócégek reprezentánsai. 

A szervezés nemzetközi együttmű-
ködés keretében valósul meg, az ISF 
mellett házigazdaként a Vetőmag Szö-
vetségnek is fontos feladatai lesznek a 

sikeres előkészítést és lebonyolítást ille-
tően – mondta Polgár Gábor ügyvezető 
igazgató. A VSZT-n belül szervezőbi-
zottság jött létre, amelynek tagjai: 
Pavelka Árpád – Zöldségtermesztési Ku-
tató Intézet Zrt.; Ritter József – Rit-Sat 
Kft.; Janik Gábor – Pannon Flóra Kft.; 
Kolop László – KITE. Ők tartják a kap-

csolatot a nemzetközi 
szövetséggel. Az ISF egy 
rendezvényszervező céget 
bízott meg az előkészítés-
sel, jelenleg a helyszínek 
kiválasztása és értékelése 
folyik. Szándékaink sze-
rint egy belvárosi, több 
helyszínt magába foglaló 

Duna-parti koncepciót szeretnénk 
megvalósítani, de előreláthatólag a 
többféle megoldási lehetőség közül az 
elkövetkező hetekben válik csak végle-
gessé a főhelyszín. A kevésbé látványos 
háttérmunkálatok is hamarosan elin-
dulnak, mint például 
a rendezvény megjele-
nítéséhez szükséges 
design elemek, üzene-
tek, szlogenek megter-
vezése, kialakítása. 
Rövid határidővel el-
kezdődik a helyi ope-
ratív szervező csapat 
kiválasztása, és egy 
szigorú protokoll szerint kezdetét veszi 
a tényleges előkészítési munka.

A szerződéskötésekre a program 
helyszínek véglegesítését követően elő-
reláthatólag már októberben sor kerül. 
Több megállapodást kötnek majd meg 
ekkor, hiszen a szerteágazó rendezvény-
szervezési feladatok különböző részele-
meinek kivitelezése különféle módon 
történik.

A konferencia időtartama hat nap 
lesz, ez idő alatt szakmai előadások, 
szekcióülések, valamint a kapcsolatépí-

tést, üzletkötést biztosító lehetőségek is 
lesznek. A rendezvények lebonyolítása, 
a tömegközlekedés megszervezése, az 
étkezés és a szállás is komoly előkészí-
tést igényel. A nemzetközi szövetség 
protokollja szerint a helyszínnek tö-
megközlekedéssel is jól megközelíthető 
helyen kell lennie, s a konferencia hely-
színén szeparált tárgyalási lehetőséget 
kell biztosítani a vendégeknek, ahol 
akár négyszemközti megbeszélést tud-
nak folytatni.

– Felvettük a kapcsolatot miniszté-
riumi, turisztikai döntéshozókkal is, 
hiszen a világtalálkozó nemcsak a ha-
zai vetőmag szakma számára jelent óri-
ási lehetőségét, de kiemelkedőn fontos 
turisztikai érték. Az ide érkező vendé-
gek Budapest hírét, gasztronómiáját, 
látnivalóit viszik a világba, hiszen ittlé-
tük alatt a konferenciák mellett felfe-
dezik a fővárost is. Az természetes, 
hogy örömmel mutatjuk meg orszá-

gunkat és Budapestet 
a külföldi ismerőse-
inknek és üzleti part-
nereinknek. Ez a 
kong resszus egyedi 
lehe tőség, mert egy-
szerre kétezer vendég 
számára fogunk egy 
csaknem egyhetes ki-
kapcsolódással is fű-

szerezett programfolyamot biztosítani, 
amely reményeink szerint emlékezetes, 
és élményekben gazdag találkozó lesz a 
résztvevők számára. Nyilvánvaló, hogy 
egy nagy rendezvény, amely ilyen sok 
látogatót vonz, lehetőséget kínál a ven-
déglátók számára is. Fontos, hogy a 
napi üzleti tárgyalásaik lezárását köve-
tően pihenésképpen ismerjék meg Bu-
dapestet, és szép emlékekkel gazda-
godva térjenek haza – fogalmazott Pol-
gár Gábor.

Sz. G.

Budapest ad otthont 2017 májusában a Nemzetközi Vetőmag Szövetség világkongresszusának.  
Az előkészítő munka már el is kezdődött, hiszen a rendezvényre csaknem kétezer vetőmagos  
szakembert várunk a világ minden részéről. A jeles esemény nemcsak a vetőmagágazat  
szempontjából fontos, hanem az ország, a főváros számára is kiemelt turisztikai értéket jelent.

Megkezdődött a szervezőmunka 
a 2017-es ISF világkonferenciára
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A kiállítók száma a 2013. évi 522-ről 
904-re emelkedett, mely azt jelezte, 
hogy a 2015-ben meghirdetett helyi 
termék évében milyen nagy érdeklődés 
és fokozott várakozás előzte meg a vá-
sárt. A kiállítás megnyitóján kiemelték, 
hogy az elkövetkező húsz év gazdasági 

fejlődésében fontos szerep jut a mező-
gazdaságnak. Az elmúlt év mezőgazda-
sági termelési eredménye jelentősen 
hozzájárult a nemzetgazdaság 2014. 
évi eredményéhez. 

A vásáron kiemelt helyen szerepel-
tek a helyi termékek, a kézműves élel-
miszerek és a hagyományos bor és pá-
linka termékek, hungarikumok. 

Ismételten felajánlottuk tagjaink 
számára, hogy szórólapjaiknak és pros-
pektusaiknak helyet adunk a kiállítói 
standunkon, elősegítve termékeik, faj-
táik népszerűsítését. Közel 30 cég küld-
te el reklámanyagát, és így a Vetőmag 
Szövetség standja kiadványok sokasá-
gával várta a vásárlátogatókat. A Buda-
pest régióban álló pavilonunknál sok 

vendég érdeklődött az őszi és tavaszi 
vetésű vetőmagok elérhetőségéről, a 
kiskerti zöldségvetőmagok fajtakínála-
táról és a vetőmagok beszerzési lehető-
ségeiről. Fokozott érdeklődés mutatko-
zott a bioter mesz tésre alkalmas kiskerti 
zöldségek iránt. Sok kérdést kaptunk a 

zöldítésben felhasználható fajokról és a 
takarmánynövény vetőmagokról is. A 
szerdai szakmai nap visszafogott láto-
gatói létszáma a következő napokon 
folyamatosan nőtt, és szombaton érte 
el a csúcspontját. Az ötnapos rendezvé-
nyen közel 85 000 látogatót fogadott 
az OMÉK.

A növénytermesztést, és azon belül 
a vetőmagágazatot kiállítói részről saj-
nálatosan kevesen képviselték. Ez még 
inkább megnöveli a Szegedi Gabonaku-
tató Nonprofit Kft. és a ZFW Horti-
service Kft. sikerének értékét, akik ter-
mékeikkel OMÉK nagydíjat nyertek.

A ZFW Hortiservice Kft. Zucche-
rino F1 cseresznyeparadicsom-fajtáját 
OMÉK Biogazdálkodási Díjjal jutal-

mazták. Az indoklásban kiemelték, 
hogy a fajta átlagon felüli beltartalmi 
értékekkel rendelkezik, extra magas a 
cukortartalma, valamint a vizsgált anti-
oxidáns-kapacitása is kiemelkedő.

Az OMÉK Növénytermesztési Dí-
jat pedig a Gabonakutató Nonprofit 

Közhasznú Kft.-nek ítélték oda az új, 
bőtermő és kiváló beltartalmi értékű 
szegedi tritikale fajták kifejlesztéséért, 
amelyekkel a termelők alacsony input-
tal, kimagasló terméshozamot érhet-
nek el.

A vásáron számos szakmai fórumon 
lehetett részt venni, emellett szórakoz-
tató rendezvények is csalogatták a láto-
gatókat. 

Köszönjük mindazon cégek támo-
gató segítségét, akik tájékoztató anya-
gaikkal, prospektusaikkal és tasakos 
zöldség-, és virág vetőmagjaikkal hoz-
zájárultak a Vetőmag Szövetség kiállító 
standjának színvonalas kialakításához 
és a sikeres megjelenéshez.

p. g.

Idén szeptember 23–27. között került megrendezésre Magyar ország legnagyobb mezőgazdasági 
kiállítása a Hungexpo területén. Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás szervezői  
szakítva az elmúlt évtizedek hagyományával új, egyedi elképzelés mentén tervezték meg a kiállítók 
megjelenését. A kistermelők és gazdálkodók által kínált finom és minőségi élelmiszerek adták  
az alapgondolatát annak, hogy a cégek bemutatkozása régiós elven alapuló kiállítási rendben  
kiemelheti a vidéki, helyi termékek, az egészséges magyar élelmiszer fontosságát. 

Kiállítottunk a 77. OMÉK-on
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A közép-ázsiai, Oroszországgal, Kíná-
val, Kirgizisztánnal, Üzbegisztánnal, 
Türkmenisztánnal határos Kazahsztán 
2,7 millió négyzetkilométeren terül el. 
Területét tekintve a Föld kilencedik 
legnagyobb állama. Az ország területét 
csaknem 17 millió ember lakja. Népsű-
rűsége alacsony, mindössze 5,8 fő négy-
zetkilométerenként. A klimatikus vi-
szonyokat az óceánoktól való távolság 
és a nagy terület határozzák meg. Ka-
zahsztán egyik legfőbb erőssége a hatal-
mas, 222,4 millió hektárnyi megművel-
hető terület, a gabonatermesztéshez, 
ló- és juhtenyésztéshez kapcsolódó ta-
pasztalat. Az ország a mezőgazdaság 
szinte minden ágához megfelelő adott-
ságokkal bír domborzati és klimatikus 
viszonyait tekintve is, kezdve a magas 
hegységekkel a nagy legelőkön át a ha-
talmas tavakig. Mint egy magyar nagy-
követi jelentés írja: előnyei közé tarto-
zik az elegendő beruházási tőke, amely 
megfelelő hátteret biztosíthat a beruhá-
zási szándék mellé. 

Az északi, északkeleti, és az ország 
nyugati, illetve középső részén elhe-
lyezkedő területek a gabona termeszté-
séhez kiválóak, ezeken a területeken 
magas gluténtartalmú búza terem, ez a 
világpiacon kiválóan értékesíthető. A 
kazah mezőgazdaság húzóágazata a ga-
bonatermesztés, a 2011. évi 26,9 millió 
tonnás rekordtermés után (a korábbi 
rekord 2009-ben 20,8 millió tonna 
volt), 2012-ben a szárazság miatt mind-
össze 12,7 millió tonna gabona került a 
raktárakba, 2013-ban pedig 18-20 mil-
lió tonnás volt a gabonatermés. A keleti 
és a déli országrészek kedvező adottsá-
gokkal rendelkeznek az olajos növé-
nyek, cukorrépa, kukorica, gyümölcs és 
zöldség termesztéséhez. Az ország déli 
részén emellett gyapot és rizs is ter-
meszthető. Az egyik legfontosabb kér-
dés a kazah me ző gaz daságban a mező-

gazdasági vállalkozások pénzügyi lehe-
tőségeinek javítása. 

A kazah gazdaság az utóbbi évek lát-
ványos eredményei ellenére sok problé-
mával küzd. A gazdaság diverzifikációja 
lassan halad: a fő bevételi forrás tovább-
ra is a nyersanyagok termelése, azok fel-
dolgozása a törekvések ellenére továbbra 
sem meghatározó. A gazdasági több lá-
bon állást jelenleg nehezíti a megfelelő 
szakembergárda valamint a modern 
technológiák ismeretének hiánya, és a 
megfelelő képzési rendszerek és az okta-
tás hiányosságai. A kazah elit továbbra 
sem kazah földön fekteti be vagyonát, 
ezzel a kis és középvállalkozások száma 
nem nő, számuk nagyon alacsony. A me-
zőgazdaság továbbra sem önellátó. A ka-
zah mezőgazdasági vezetés jelenleg kül-
földi tőke és technológia Kazahsztánba 
vonzásával próbálja a mintát, és a hiány-
zó feldolgozóipart megteremteni.

Az elmúlt években a magyar-kazah 
kapcsolatok megélénkültek. A magyar 

fél felajánlotta segítségét a két ország 
mezőgazdasági kapcsolatai erősítésére a 
vetőmagtermelés, az élőállat kereskede-
lem, különösen a tenyészállatok, vala-
mint a marhahús és a műtrágyaexport 
területén. Kiemelten fontosnak tartják 
a vetőmagtermesztésben és a magyar 
mezőgazdasági technológia kazahsztáni 
bevezetésében rejlő lehetőségeket is. 

A júliusi magyarországi látogatásra 
Kujshenov Murat Muszinovich, a kazah 
Mezőgazdasági Minisztérium Vetőmag 
Regisztrációs Bizottság elnökhelyette-
se, Amanbaeva Bigainij Tamenovna, a bi-
zottság főkönyvelője, és Kozhakhova 
Ajimgul’ Myrzalijeva, a bizottság vezető 
agronómusa érkezett a Törökszentmik-
lósi Mezőgazdasági Zrt. meghívására. 
Mint Pasztercsák Beatrix cégvezető el-
mondta: a vendégek abból a célból láto-
gattak Magyarországra, hogy megismer-
kedjenek hazánkban jelenleg használt 
vetőmag fajtaregisztrációs folyamatok-
kal, minősítési szabályzatokkal.

Háromtagú kazah delegációt fogadott júliusban Takács Géza, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács elnöke, és Sipeki Zsolt szakreferens a szervezet budapesti irodájában.  
A kazah szakemberek megismerkedtek a magyar szövetség munkájával és felépítésével, valamint 
eszmecserét folytattak a magyar helyzetről a világ vetőmag előállításában.

Kazah szakemberek látogattak 
a Vetőmag Szövetséghez
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A küldöttség meglátogatta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Agrártu-
dományi Kutatóközpontot, ahol dr. Ba-
lázs Ervin főigazgató ismertette a kuta-
tóintézet rövid történetét, bemutatta a 
főbb tevékenységeit, majd dr. Marton L. 
Csaba kukoricanemesítési osztályvezető 
egy prezentációt tartott a kukorica hib-
ridek termeléséről, eredményeiről. 
Részletesebben beszélt a Kazahsztánba 
kiszállított vetőmagokról, a sajátossága-
ikról, milyen éghajlatra vannak kifej-
lesztve, s milyen eredmények várhatóak 
az aratáskor. A NÉBIH központban dr. 
Harangozó Tamás elnökhelyettesi koor-
dinátor és Károlyi Gyula igazgatóhelyet-
tes a magyar vetőmag regisztrációról 
tartott előadást, felvázolta a NÉBIH 
felépítését, és részletesen beszélt a fajta-
minősítésről, jogszabályokról.

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács irodájában 
Takács Géza elnök, és Sipeki Zsolt szakre-
ferens fogadta a kazah delegációt. A lá-
togatáson Takács Géza elnök elmondta: 
az 1993-ban alakult szervezet fontos-
nak tartja tagjai nemzetközi kapcsola-

tainak elősegítését, fejlesztését, a ma-
gyar vetőmagszakma szoros összekap-
csolását a világ különböző pontjain te-
vékenykedő szakmabeli kollégákkal.

Mint elhangzott: a szövetség élénk 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelke-
zik. Magyarország a Nemzetközi Vető-
mag Szövetség jogelődjének megalaku-
lása, azaz 1938 óta tagország. 2008-
ban Siófokon rendezték a kelet-európai 
vetőmaghálózat konferenciáját, az Eu-
rópai Vetőmag Szövetség 2011-ben 
Magyarországon tartotta kongresszu-
sát, 2017-ben pedig Budapest ad ott-
hont az ISF világkonferenciájának. A 
VSZT-nek 847 tagja van, köztük nem-
zetközi cégek, mezőgazdasági nagyüze-
mek, az agrárkutatás, növénynemesítés 
intézményei és jelentős számú magán-
gazdaság. Az európai és a világ vető-
magiparában játszott jelentős szere-
pünk a kedvező termőhelyi és klimati-
kus adottságoknak, földrajzi elhelyez-
kedésünknek és infrastruktúrának, a 
szakképzettségnek, valamint a megfele-
lő jogszabályi környezeten alapuló ha-
tósági munkának köszönhető. A vető-

magágazatban jellemző a kutatás-fej-
lesztés területén foglalkoztatottak ma-
gas aránya. A cégek általában az árbevé-
telük 15 százalékát fordítják erre a 
célra. Érdekes adat, hogy több mint 
hatszáz tudományos fokozattal rendel-
kező munkatárs tevékenykedik a szek-
torban. 

A vendégek megtekintették a Me-
zőgazdasági Múzeumot, majd a Török-
szentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. telep-
helyén megnézték a hibridkukorica, ta-
karmánykukorica és silókukorica ter-
mesztését, lineárral történő öntözést, 
valamint eddig elért hozamokról, nö-
vényvédelemről tájékozódtak.

A látogatás során többször hangsú-
lyozták a kazah fél képviselői: együtt-
működési lehetőséget látnak a magyar 
kapcsolatok kiépítésében. Magyar pél-
da alapján szeretnék megújítani a re-
gisztrációs folyamatokat, mert nem sze-
retnének rossz minőségű, de nagy 
mennyiségű vetőmag előállításba bele-
kezdeni. Ezt segíti a miniszteri szintű 
kapcsolattartás, együttműködés.

Szellő Gábor

Portré



Lengyelné Ilonka – van, ki e nevet nem is-
meri a vetőmag szakmában? – kacskarin-
gós úton jutott el a vetőmagüzem veze-
tői posztjáig. Gyermekkorában nem az 
agrárágazatban tervezte a jövőjét, ha-
nem szervetlen vegyésznek akart tanul-
ni. A Jászkiséren született leány Szolno-
kon járt vegyipari szakközépiskolába, 
ugyanis a szülők ebbe a városba költöz-
tek. Negyedik osztályban – akkoriban, 
az 1970-es években – azonban megje-
lent egy növényvédős szakember, aki a 
diákokat a kenderesi növényvédő állo-
más tevékenységének megismerésére in-
vitálta. Ilonka elment az állomásra, ami-
nek az volt a következménye, hogy a 
továbbtanulási papírjait Keszthelyre, a 
Georgikon Agrártudományi Egyetemre 
adta be. Itt a növényvédelmi üzemmér-
nöki szakra vették fel, így szakított a 

szervetlen anyagok alaposabb megisme-
résével.

Nem állt távol tőle a földmunka, a 
mezőgazdasági tevékenység sem, mert a 
nagyszülők Jászkiséren és Hevesen gaz-
dálkodtak, s a nagypapa 85 éves korában 
még őrizte a dinnyeföldet. Ilonka gyak-
ran elkísérte a nagypapát, így már gyer-
mekkorában beleivódott a természet, a 
föld szeretete. Keszthelyen azonban csak 
érintőlegesen tanították a vetőmag, a ka-
lászosok természetrajzát, tudományát, 
elsősorban a kertészeti növénykultúrák 
– burgonya, rizs, paprika, zöldborsó stb. 
– oktatására helyezték a hangsúlyt. Az 
első munkahelye Cibakházán volt. Itt 
növényvédelemmel foglalkozott a 40 
hektáros kertészetben, ahol mintegy 20 
növényfajt termesztettek. Emellett 40 
hektár szőlőültetvényre is oda kellett fi-

gyelnie. A hely nem volt ismeretlen a 
számára, mert itt töltötte a nyári szüni-
dei heteket, és megismerte a cibakházi 
gazdaságot. Szakdolgozatát is itt írta 
meg a szójáról. Az egyetemen ismerke-
dett meg későbbi férjével, akivel Sárbo-
gárdra költöztek, mert Ilonka Nagy hör-
csökön, az Állami Gazdaságban helyez-
kedett el növényvédő szakemberként.

Még ekkor sem gondolta, hogy a ve-
tőmag szakma lesz a végső állomás, de a 
Mezőfalvai Állami Gazdaságot összevon-
ták a nagyhörcsöki gazdasággal, így Ilon-
ka újabb fordulóponthoz érkezett. Meg-
születtek a gyerekek (két leány, akik már 
két unokával megajándékozták a nagy-
szülőket, de újabb ikerunokák jövetelét 
várják), s ekkor döntött úgy, hogy a gya-
korlati növényvédelem „sajnos” nem a 
legjobb szakma egy gyermekes anyának. 

Hölgy esetében nem illik feszegetni a születési dátumot. Lengyel Józsefné Ilonka azonban  
jót nevet ezen, amikor telefonon félve közöltem vele, hogy nyugdíjba vonulása miatt szeretnénk 
cikket írni róla. Készségesen állt a beszélgetés elé, így a (volt) munkahelyén, a Mezőfalvai Zrt. 
Vetőmag üzemének irodájában találkoztunk. 

A mag nem kiabál
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Ilonka az állami gazdaság csaknem ezer-
hektáros halgazdaságánál folytatta to-
vább a munkát, ahová Csoma János halá-
szati ágazatvezető hívta. A tógazdaság a 
Nádor csatornából kapta a vizet, s miu-
tán ekkor még nem volt olyan magas 
szintű a környezetvédelem, mint napja-
inkban, ezért szükség volt egy vegyész 
szakemberre, aki a vízminőséget is ellen-
őrzi. Ilonka emellett az ivadéknevelést is 
megtanulta, s hogy valóban szakmailag 
is hibátlanul tudja ezt a tevékenységet 
végezni, megszerezte az agrármérnöki 
diplomát. 

A rendszerváltás újabb döntés elé ál-
lította a fiatalasszonyt. A privatizáció 
„áldozata” lett a tógazdaság is. Ilonkát 
ekkor visszahívták Nagyhörcsökre iroda-
vezetőnek. Ám 1992-ben ezt a gazdasági 
egységet is elérte a privatizáció szele. Ez 
az értékesítés sem úgy zajlott, ahogy 
Ilonka szerette volna, ezért örömmel tett 
eleget Szabó Tibor – akkori vetőmagüzem 
igazgató – kérésének, hogy legyen Mező-
falván, a Vetőmagüzemben irodavezető. 
Ilonka ekkor – egész pontosan 1993. 
szeptember 1-jén – lépett be a vetőmag-
üzembe, ahonnan 22 év után ment 
nyugdíjba. A laboron kívül minden rang-
létrát megjárt, irodavezetőként – hogy 
valóban jó legyen a területén – végezte el 
a számviteli főiskolát is. Az új diplomá-
val már gazdasági területen is szakem-
berré vált. Szüksége volt erre azért is, 
mert a vetőmagüzem önelszámoló gaz-
dálkodói egységként működött, és mű-
ködik ma is a Mezőfalvai Zrt.-ben, így 
ismerni kell a piacgazdaság egyáltalán 
nem könnyű mozgásterét. 

Ilonkát 2000-ben nevezte ki Zászlós 
Tibor vezérigazgató a vetőmagüzem ve-
zetőjének. Kinevezésekor két tapasztalt 
munkatársra – Hoffman Istvánnéra, és 
Mácsfalvi Zoárdra – talált, akikkel harmo-
nikus volt az együttműködés. Az üzem 
nem volt jó állapotban, elsősorban azért, 
mert a termőföldeket nem tudták öntöz-
ni, s ezért a kukorica vetőmag előállítás 
rendkívül gazdaságtalanná vált, így fel 
kellett hagyni a termesztésével. Mély-
pontra jutottak, mert nem volt munka 
novembertől márciusig. Az igazán nehéz 
időszak két évig tartott, majd sikerült 
egy holland céltermesztő partnerrel meg-
egyezni abban, hogy Mezőfalván ter-
mesztik és dolgozzák fel végfelhasználá-
sig a borsó vetőmagot. Ez annyira sikeres 
volt, hogy a mai napig is ez az egyik fő 
növényük, és évente mintegy ezer hektá-
ron állítanak-állíttatnak elő borsó vető-
magot, amit a világ minden pontjára 
szállítanak, értékesítenek. A munkatár-
sak ma is hálásak azért, hogy megmaradt 
a munkahelyük. Igaz, a tíz évvel ezelőtti 

28 főből mára 20 maradt, de a vetőmag-
üzem gazdálkodása biztos lábakon áll. 
Az általa vezetett üzemben azonban 
nem csak a vetőmagok feldolgozásával 
kellett foglalkoznia, hanem több tízezer 
tonna étkezési, takarmány és ipari sze-
mes-termény értékesítési kiszállításáig 
történő biztonságos tárolásával is.

Amikor arra kérdeztem rá, hogy 
Ilonka milyen állapotban hagyta az 
utódjára, Radics Tamásra az üzemet, ak-
kor elmondta, hogy csak úgy mehetett 
nyugdíjba, ha olyan utódról gondosko-
dik, akit közvetlen főnöke, Zászlós Tibor 
vezérigazgató is elfogad. Nem volt egy-
szerű az utód megtalálása. Radics Tamás 
a NÉBIH-től érkezett, ahol a vetőmag 
előállítás ellenőrzésével foglalkozott. 
Ilonka ez év májusától nyugdíjas, de 
ahogy az interjú során az irodában is ér-
zékelhető volt, igényt tartanak a tudásá-
ra, szakértelmére, vezetői tapasztalatára, 
lévén, hogy fiatal az új vezetői gárda. 
Ilonka büszke arra, hogy két évvel ez-
előtt sikerült a szárítóüzemet teljesen 
felújítani, újjáépíteni. Az elmúlt 22 év-
ben nem voltak elkényeztetve a beruhá-
zási lehetőségek terén, az apróbb javítá-
sokon, kisebb gépberuházásokon kívül 
csupán két síktárolót sikerült megépíte-
niük. Ilonka régi álma – a függőleges to-
ronyból vízszinteset építeni – egyelőre 
nem teljesült, pedig ezzel a technológiá-
val nem kellene többször 16 méter ma-
gasba szállítani a vetőmagot, amely idő-
szak alatt sok szem megsérül, törik. 

Ilonka nem csupán az üzemben épí-
tett szép karriert, hanem a szakma társa-
dalmi szervezeteiben is. A több tisztség-
ből párat említve: a VSZT Ellenőrző Bi-
zottságának ma is tagja, a kalászos szek-
cióban továbbra is kíváncsiak a vélemé-

nyére. A szövetségnek kezdetektől tagja, 
ennek következtében széles körű kap-
csolatrendszert épített ki. Ha bármilyen 
szakmai tanácsra volt szüksége, volt ki-
hez fordulnia, s őt is sokan keresték ta-
nácsokért. A másik fontos megbízatása 
Magyar Kukorica Klubhoz köti. A klu-
bot tíz éve Szieberth Dénes alapította, 
ahol Ilonka a kezdetektől a Top 20 Bi-
zottság elnöke. 

A Gabonatermesztők Országos Szö-
vetségben is a vetőmagágazatot képvisel-
te küldöttként, s itt is kikérték a vélemé-
nyét. A GOSZ-tól vehette át a „Magyar 
gabonatermesztésért” díjat 40 éves mun-
kásságának elismeréseként idén március-
ban. Nem feledte ugyanakkor a „gyöke-
reket” sem. Jelenleg is ellenőrző bizottsá-
gi elnök a Fejér Megyei Növényorvosi 
Kamarában. Meg kell említeni, hogy 
több évig volt a Magyar Agrárkamara 
növénytermesztési osztályának megyei 
küldöttje, 4 évig elnöke, míg a Magyar 
Eredetvédelmi Tanácsnak öt évig volt a 
kinevezett tagja.

Az Agrárium szakmai lapban tavasz-
szal és ősszel több éve megjelennek a 
cikkei a gazdálkodóknak szóló tanácsok-
kal, fajta és technológia újdonságokkal, 
lényeges változásokkal. Rendszeres sze-
replője volt a Soroló televízió műsornak, 
vetőmagfajták, vetőmagigény, betakarí-
tás, növénybetegségek, felvásárlási árak 
alakulásának az elemzésében. Ilonka há-
lás a szakmában eltöltött több mint két 
évtizedért. Itt tanulta meg azt az aláza-
tot a terménnyel szemben, hogy alkal-
mazkodni kell az élő növények tulajdon-
ságához, ha jó vetőmagot akarunk előál-
lítani. Ugyancsak hálás a szakmai tapasz-
talatokért, a szakmai kapcsolatokért. A 
telefonja ma is gyakran meg csörren. 
Nyugdíjas búcsúztatójára, melyet egyko-
ri munkahelyén, Réti ma jorban tartott 
„engem nem lehet elfelejteni” mottóval, 
a meghívottak közül csak az nem ment 
el, akit halaszthatatlan elfoglaltsága más-
felé szólított. 

Ilonka készült a nyugdíjas évekre. 
Ma már nem hiányzik neki a korai, fél 
hetes kezdés, és az este hétre való haza-
érkezés. Jut idő a családra, az unokákra. 
S a nyaralásra is, mert amíg igazgató 
volt, addig a munka dandárja vitte el a 
nyári hónapokat. A nyugdíjba vonulás 
legfőbb mozgatórugója azonban az volt, 
hogy a nagyobbik lányánál jönnek az ik-
rek, s Ilonka semmit nem tud félgőzzel 
csinálni, a nagymamai feladatoknak is 
maximálisan eleget kíván tenni. 

S ahogy hallgattam Ilonkát, azt szűr-
tem le, hogy a vetőmag – még ha csak 
késői is, de – örök szerelem marad. 

H. Gy. 

Lengyel Józsefné Ilonka
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Szunics László 1937-ben a Zala megyei 
Türjén született. Korán felfigyeltek a 
szorgalmára és a tehetségére. Az ötve-
nes évek elején a keszthelyi mezőgaz-
dasági technikumból a gödöllői egye-
temre vezetett az útja. Ott is kitűnt 
kiváló képességeivel, ezért a három év 
elteltével a moszkvai Tyimirjázev Me-
zőgazdasági Akadémián folytahatta ta-
nulmányait, ahol 1961-ben védte meg 
a növénynemesítési és vetőmag ter-
mesztési szakon szerzett mezőgazdasá-
gi mérnöki diplomáját. 

Itt figyelt fel rá Pável Pantelejmovics 
Lukjanyenko, a 20. század egyik legna-
gyobb búzanemesítője, és meghívta 
magához munkatársnak. Az akkori ad-
minisztrációs szabályok nem engedték 
meg, hogy azonnal tagja legyen a 
krasznodári nemesítőknek, de öt évi ki-
térő után kandidátusi ösztöndíjjal még-
is csatlakozhatott a világhírű tudós csa-
patához. Ez az öt év kitérő sem telt el 
haszontalanul, mivel először a Nagy-
kunsági Mezőgazdasági Kutatóintézet-
ben, Karcagon dolgozott, majd 1964. 
július 1-től a Délalföldi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézetben, Kiszomboron, 
ahol a nagyszerű magyar búzanemesítő 
Lelley János mellé került. Az egyetemi 
doktori disszertációját 1965-ben védte 
meg. Tudományos fejlődése tovább 
folytatódott, amikor 1966 szeptembe-
rétől 1969 végéig tudományos ösztön-
díjjal Krasznodárba került, ahol a világ-
hírű búzanemesítő, a Bezosztaja 1, az 
Auróra, a Kavkaz és még sok más kivá-
ló búzafajta nemesítőjének, Lukja-
nyenkonak az irányításával dolgozott. 
A kiváló tudós vezetésével végezte kan-
didátusi tanulmányait. 1969-ben tért 
vissza Magyarországra. 

Szunics László eredményeire itthon 
is felfigyeltek. Rajki Sándor, az MTA 
Mezőgazdasági Kutatóintézet akkori 
igazgatója 1970-ben meghívta Marton-
vásárra, ahol 1970 és 2007 között való-
di nagy eredményeket ért el: maradan-
dót alkotott a növénynemesítésben és 
szűkebb tudományos területén, a re-
zisztencianemesítésben. Fő tevékenysé-
ge volt a betegségekkel szemben ellen-
álló búzafajták nemesítése, az azzal 
kapcsolatos kutatómunka végzése, irá-
nyítása. Társnemesítője volt 75 külön-

böző kalászos gabona fajtának, elsősor-
ban az őszi búzának, valamint a durum 
búzafajtáknak. Ezek döntő többsége 
szabadalmi oltalmat is kapott. Közre-
működött triticale, árpa és repce fajták 
honosításában. A létrehozott fajtákat 
jelentős területen termesztik idehaza, 
egy részüket külföldön is. 

A gyakorlati búzanemesítés mellett 
nemzetközileg is jelentős elméleti mun-
kát is végzett, főként a gazdanövény és 
a kórokozó kapcsolatának tanulmányo-
zása területén. Kutatási eredményeiről 
számos hazai és nemzetközi rendezvé-
nyen tartott előadást, több mint száz 
tudományos dolgozatban és 70 isme-
retterjesztő közleményben számolt be 
különböző magyar, és idegen nyelvű 
szaklapokban. Kiemelkedő tudomá-
nyos eredményeket ért el a gabonafélék 
gombabetegségei rasszösszetételének és 
virulencia viszonyainak elméleti kuta-
tásában. A mezőgazdasági tudomány 
doktora címet 1989-ben „A búzaliszt-
harmat fiziológiai specializációja, viru-
lenciája, rezisztenciára nemesítés” cím-
mel védte meg a Magyar Tudományos 
Akadémián.

Szinte nincs olyan betegsé-
ge a búzának, amelyről ne írt 
volna tudományos dolgozatot 
annak ellenére, hogy a liszthar-
mat volt a szűkebb tudomá-
nyos területe. Első megjelenése 
után beszámolt a fuzárium kár-
tételéről, a szep tóriás megbete-
gedésről, rendszeresen írt a 
rozsdákról, legyen az levélrozs-
da, szárrozsda, sárgarozsda, va-
lamint a búzában fellépő víru-
sokról. Számára az elmélet és a 
gyakorlat szerves egységet ké-
pezett, nem tudta, és nem is 
akarta szétválasztani e két, a 
növénynemesítésben mestersé-
gesen kreált fogalmat. 

Szunics László az MTA 
Mezőgazdasági Kutatóintézet 
tudományos osztályvezetője-
ként 1999-ben ment nyugdíj-
ba, de még nyugdíjasként nyolc 
évig tovább dolgozott. Aktívan 
részt vett az oktatásban, a fia-
tal generáció képzésében is. 
Tagja volt a GATE kihelyezett 

Gabonatermesztési és Növénynemesí-
tési Tanszékének, ahol tudását, tapasz-
talatait a felsőfokú oktatásban, és a 
PhD képzésben is hasznosította. Tudo-
mányos közéleti tevékenységével is a 
növénynemesítést szolgálta. Részt vett 
az MTA Növénynemesítési Bizottsága, 
a VEAB Növénytermesztési bizottsága, 
az Európai Unió COST-817-es prog-
ramjának munkájában, tagja volt a Ma-
gyar Agrártudományi Egyesületnek, az 
Európai Növénynemesítők Szervezeté-
nek, az Eucarpiának.

Tevékenységét több kitüntetéssel is-
merte el a tudományos közösség. A bú-
za, és azon belül a rezisztencianemesí-
tés, valamint a vetőmagtermesztés terén 
elért kutatási eredményeiért, kiemelke-
dő nemzetközi publikációs tevékenysé-
géért a Magyar Tudományos Akadémia 
Akadémiai Díjban, a növénynemesítők 
közössége Fleischmann Rudolf Díjban 
részesítette, valamint kiemelkedő elmé-
leti, és gyakorlati munkásságáért a Par-
lamentben vette át a Novofer Alapít-
vány Gábor Dénes díját.

Szunics László életműve az utókor 
számára is meghatározó irányt mutat. 

Szunics László
(1937–2015)
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A rendszer működésének célja tovább-
ra is változatlan: az objektív eredmé-
nyek birtokában a felhasználók kipró-
bált, megfelelő mennyiség és ismert 
minőség elérésére képes növényfajták 
közül választhassanak. A kísérletek 
szakmai felügyeletét a Fajtakísérleti 
Innovációs Tanács (FIT) biztosítja. A 
testület kilenc tagból áll, a tagokat az 
alapító szakmai szervezetek delegálják. 
A FIT feladata a posztregisztrációs kí-
sérletek finanszírozási hátterének és 
szakmai felügyeletének biztosítása, va-
lamint a kísérleti metodika kialakítása.

Tavaly ősszel 9 helyszínen (Mo-
sonmagyaróvár, Szombathely, Jászbol-
dogháza, Tordas, Szarvas, Iregszemcse, 
Eszterágpuszta, Székkutas, Debrecen) 
45 búzafajtát vetettünk el kisparcellás 
összehasonlító kísérletekben. Debre-

cenben a viharkár miatt a minőségi 
eredmények kétségessé váltak és Mo-
sonmagyaróváron a kísérlet nagyfokú 
kiegyenlítetlensége miatt meghiúsult a 
parcellák kiértékelése.

Az elemzéshez a 8 hely termésered-
ményeit (1-2. táblázat) használtuk fel. 

A táblázatokban – ahol az ismétlé-
sek lehetőséget adtak rá – az egyes faj-
ták közötti statisztikailag igazolható 
különbséget az SzD5% értékek alapján 
állapíthatjuk meg. Egy adott oszlopban 
tehát két fajta, vagy egy fajta és a fajták 
átlaga közötti különbség akkor valós, 
ha az a megadott SzD5% értéknél na-
gyobb szám. 

A 2. táblázatban a könnyebb átte-
kinthetőség érdekében zöld színnel je-
löltük azokat az értékeket, amelyek 
átlagos, vagy annál jobb mutatót jelen-

tenek. Ennek alapján, a stabilitást te-
kintve szinte minden vizsgált tulajdon-
ság esetében kirajzolódnak a „stabil és 
jó”, a „környezeti hatásokra érzéke-
nyebb” és a „stabil, de az átlagosnál 
gyengébb” kategóriák fajtacsoportjai.

A beltartalmi vizsgálatok közül a 
nyersfehérje, sikér- és nedvességtartal-
mat gyorsvizsgálattal mérte a Servitec 
Kft., valamint három jó minőséget adó 
termőhely esetében az SGS Hungária 
Kft. nyíregyházi laboratóriumában 
alveográfos vizsgálatokat végeztek. 
Mindkét cég munkáját ezúton is kö-
szönjük.

A kísérletek összes eredményét tar-
talmazó kiadvány letölthető a www.
vszt.hu és a www.gabonatermesztok.
hu honlapokról.

Szervezők

Az őszi búza posztregisztrációs 
kísérletek
A Gabonatermesztők Országos Szövetsége, és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Termék
tanács immáron nyolcadik alkalommal szervezte meg az őszi búza posztregisztrációs kísérleteket.  
A vizsgálatokat a NÉBiH fajtakísérleti bázisán végeztük, melyhez a szükséges anyagi forrásokat  
a két szakmai szervezet mellett a résztvevő fajtatulajdonosok, valamint a KITE Zrt. biztosította. 
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1. táblázat
Minősített őszi búza fajták agronómiai jellemzői

Fajták
Szemtermés Szalma- 

magasság
Ezerszem-

tömeg
Hl- 

tömeg
Álló- 

képesség Télállóság
Kalászolásig 
eltelt napok  

száma
Érésigeltelt  

napok száma

t/ha rel.% cm. g. kg. psz. psz. nap nap
1. Hyland 9,91 115,5 93 40,3 78,1 7,7 8,8 209 257
2. Cellule 9,76 113,8 82 39,1 81,8 7,7 8,9 206 256
3. Altigo 9,38 109,3 82 46,1 76,8 7,8 8,9 205 256
4. Balaton 9,31 108,5 90 42,6 80,3 7,8 8,8 205 256
5. GK Szilárd 9,30 108,4 94 41,3 82,3 7,2 8,7 204 255
6. Ortegus 9,29 108,3 92 39,9 78,5 7,8 8,8 207 256
7. Mulan 9,27 108,1 95 41,0 78,8 7,6 8,8 209 257
8. Babona 9,24 107,7 94 40,4 81,7 7,9 8,6 206 256
9. Mv Nádor 9,22 107,5 75 45,4 81,1 7,6 8,7 205 255
10. Mv Krajcár 9,21 107,4 85 44,2 79,2 7,7 8,8 205 256
11. Mv Nemere 9,18 107,0 84 47,9 80,5 7,5 8,8 203 254
12. Kalahari 9,11 106,2 98 39,8 78,8 8,3 8,8 208 257
13. Fidelius 9,03 105,3 93 44,3 80,7 7,7 8,7 208 257
14. RGT Weronka 9,00 104,9 95 45,9 77,9 7,5 8,8 206 255
15. Athlon 8,97 104,6 86 43,7 80,4 8,0 8,8 206 256
16. Amandus 8,95 104,3 91 46,7 81,7 7,8 8,8 205 255
17. Midas 8,94 104,2 100 41,4 82,4 7,8 8,6 207 257
18. Mv Pántlika 8,87 103,4 83 46,7 80,6 7,7 8,8 207 256
19. Tamino 8,72 101,7 100 44,9 82,5 7,9 8,9 206 256
20. Octavus 8,71 101,5 96 43,8 83,6 7,8 8,8 206 256
21. Amicus 8,68 101,2 89 41,8 83,5 8,1 8,6 206 257
22. GK Csillag 8,67 101,1 83 40,3 83,9 7,8 8,9 202 254
23. Ubicus 8,66 101,0 91 41,8 80,2 7,6 8,9 208 257
24. GK Pilis 8,59 100,1 86 40,9 84,0 7,6 8,8 204 255
25. GK Berény 8,54 99,6 85 36,7 81,4 8,3 8,7 204 255
26. Mv Pengő 8,54 99,6 80 42,7 84,2 7,4 8,8 205 255
27. Genius 8,49 99,0 88 40,6 79,9 7,5 8,9 210 258
28. Mv Lucilla 8,46 98,6 93 44,2 83,1 7,2 8,5 207 255
29. Mv Kolompos 8,42 98,2 91 48,8 76,2 7,5 8,8 207 257
30. GK Futár 8,25 96,2 78 42,5 83,6 7,9 8,8 202 254
31. GK Békés 8,25 96,2 92 41,9 81,6 7,3 8,7 204 255
32. Astrado 8,09 94,3 114 41,7 83,4 7,7 8,6 208 257
33. GK Körös 8,09 94,3 90 41,7 84,9 7,7 9,0 202 254
34. Mv Karéj 8,07 94,1 86 44,9 82,7 7,2 8,6 205 256
35. KG Kunkapitány 7,95 92,7 84 44,7 82,1 7,7 8,9 201 254
36. Antonius 7,91 92,2 108 43,1 84,7 8,0 8,6 209 257
37. KG Vitéz 7,89 92,0 104 45,8 80,6 7,2 8,6 208 256
38. Mv Suba 7,87 91,7 89 43,2 80,6 7,6 8,7 207 254
39. Mv Marsall 7,81 91,0 78 44,8 81,9 7,7 8,6 205 254
40. Mv Tallér 7,78 90,7 89 44,0 80,7 7,5 8,9 202 254
41. Mv Kolo 7,75 90,3 88 38,1 81,7 7,8 8,8 206 255
42. Mv Magdaléna 7,66 89,3 87 43,0 82,0 7,6 8,8 207 255
43. Mv Toldi 7,58 88,4 89 43,5 82,0 7,9 8,7 207 255
44. Mv Karizma 7,46 87,0 94 38,1 82,8 7,7 8,8 205 256
45. Mv Menüett 7,25 84,5 95 44,3 82,0 7,6 8,6 205 255
Átlag 8,58 100,0 90 42,9 81,4 7,7 8,8 206 256
SzD5% 0,58 6,8 4 3,8 1,6 0,7 0,3 1 1
C.V. 6,8 4,5 9,0 2,0 8,9 3,6 0,7 0,5
Helyek száma 8 8 8 8 8 8 8 8
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2. táblázat
Minősített őszi búza fajták szemtermése (t/ha)

Fajták Szombathely Iregszemcse Tordas Eszterágpuszta Székkutas Szarvas Jászboldogháza Debrecen átlag rel. %

1. Hyland 11,04 13,10 9,06 9,96 9,85 9,21 8,55 8,50 9,91 115,5

2. Cellule 11,80 12,44 8,68 9,88 9,06 8,43 9,20 8,60 9,76 113,8

3. Altigo 10,86 12,01 8,57 9,91 7,39 8,63 9,73 7,92 9,38 109,3

4. Balaton 10,55 12,03 8,08 8,82 9,55 8,04 8,60 8,80 9,31 108,5

5. GK Szilárd 10,89 10,50 8,01 9,35 9,23 8,97 9,16 8,29 9,30 108,4

6. Ortegus 10,56 12,56 7,66 10,13 8,72 8,58 8,46 7,65 9,29 108,3

7. Mulan 10,99 12,79 7,67 9,85 8,28 8,06 8,88 7,66 9,27 108,1

8. Babona 10,49 12,02 8,25 9,01 8,65 7,59 9,22 8,69 9,24 107,7

9. Mv Nádor 10,94 11,28 7,96 8,39 9,31 8,16 8,86 8,84 9,22 107,5

10. Mv Krajcár 10,78 11,75 8,06 9,64 8,82 8,51 8,36 7,74 9,21 107,4

11. Mv Nemere 10,65 11,57 7,03 9,29 9,32 7,71 8,86 8,99 9,18 107,0

12. Kalahari 10,71 12,09 7,43 8,57 8,12 7,69 9,27 8,98 9,11 106,2

13. Fidelius 10,08 11,81 8,22 9,15 8,70 8,20 8,06 7,98 9,03 105,3

14. RGT Weronka 10,85 12,06 7,57 9,24 7,82 7,99 8,63 7,82 9,00 104,9

15. Athlon 10,22 11,62 7,27 8,50 8,93 8,26 8,64 8,28 8,97 104,6

16. Amandus 9,89 11,88 7,81 9,39 8,83 7,35 8,32 8,12 8,95 104,3

17. Midas 10,36 11,43 7,57 9,30 8,72 7,69 9,21 7,26 8,94 104,2

18. Mv Pántlika 10,50 11,36 7,40 8,79 8,55 8,03 8,34 7,96 8,87 103,4

19. Tamino 9,71 11,28 7,42 8,85 8,25 7,55 8,59 8,08 8,72 101,7

20. Octavus 10,29 10,77 7,35 8,76 8,34 7,65 8,71 7,78 8,71 101,5

21. Amicus 9,64 11,48 6,90 7,94 8,34 7,86 8,80 8,45 8,68 101,2

22. GK Csillag 9,70 10,41 7,46 8,01 9,05 8,01 8,12 8,58 8,67 101,1

23. Ubicus 9,69 11,25 7,91 8,66 8,04 7,69 8,06 7,99 8,66 101,0

24. GK Pilis 10,15 9,99 6,80 8,13 9,04 7,60 8,41 8,61 8,59 100,1

25. GK Berény 9,39 8,85 7,40 8,36 8,63 8,35 8,93 8,42 8,54 99,6

26. Mv Pengő 9,76 10,73 6,97 8,09 8,67 7,73 8,15 8,24 8,54 99,6

27. Genius 10,56 10,89 6,93 8,52 8,34 7,38 7,95 7,35 8,49 99,0

28. Mv Lucilla 10,44 11,36 6,62 8,30 8,20 7,95 7,99 6,80 8,46 98,6

29. Mv Kolompos 10,65 10,91 6,94 7,49 7,39 7,98 7,86 8,11 8,42 98,2

30. GK Futár 9,54 9,75 7,17 7,12 8,33 7,37 8,23 8,49 8,25 96,2

31. GK Békés 9,72 9,89 6,81 7,85 7,91 7,58 8,19 8,09 8,25 96,2

32. Astrado 9,60 10,16 6,95 7,74 8,27 7,41 7,42 7,14 8,09 94,3

33. GK Körös 9,27 10,61 7,37 7,20 9,08 7,63 6,34 7,20 8,09 94,3

34. Mv Karéj 9,15 10,20 6,42 8,55 8,14 7,43 8,08 6,55 8,07 94,1

35. KG Kunkapitány 9,10 10,20 5,61 8,19 8,20 7,36 7,63 7,33 7,95 92,7

36. Antonius 9,20 9,81 7,00 7,97 8,08 7,19 6,95 7,10 7,91 92,2

37. KG Vitéz 10,16 9,72 6,79 8,19 7,37 7,15 7,93 5,79 7,89 92,0

38. Mv Suba 9,34 9,61 6,38 7,87 7,44 7,35 7,59 7,35 7,87 91,7

39. Mv Marsall 9,16 9,11 6,68 7,30 7,25 7,10 7,51 8,40 7,81 91,0

40. Mv Tallér 7,96 6,06 7,06 7,63 8,71 8,12 8,16 8,54 7,78 90,7

41. Mv Kolo 9,32 9,39 6,50 7,09 7,93 7,15 7,15 7,48 7,75 90,3

42. Mv Magdaléna 9,30 9,61 6,14 6,94 7,04 6,72 7,77 7,76 7,66 89,3

43. Mv Toldi 8,96 9,28 6,39 7,56 7,02 6,74 6,98 7,67 7,58 88,4

44. Mv Karizma 9,04 8,77 6,33 7,19 7,13 6,55 7,43 7,20 7,46 87,0

45. Mv Menüett 8,47 8,55 5,42 5,79 7,28 6,87 7,32 8,30 7,25 84,5

átlag 9,99 10,73 7,24 8,41 8,34 7,75 8,24 7,93 8,58 100,0

SzD5% 0,69 0,75 0,83 0,70 0,48 0,58 1,10 0,70 0,58 6,8

C.V. 5,0 5,0 8,1 6,0 4,1 5,3 9,6 6,4 6,8
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vetőmaGtermeSztéS

Idén úgy tűnik, hogy változatlan keresle-
ti szint mellett elegendő mennyiségű, jó 
minőségű őszi kalászos vetőmag áll a 
gazdálkodók rendelkezésére. Míg az őszi 
búza és tritikálé szaporító területe csök-
kent, addig az őszi árpa vetőmag előállí-
tó terület nagysága az előző évhez képest 
jelentősen növekedett. A rendelkezésre 
álló készletek őszi búza esetén 34-36, 
őszi árpánál 45-47, a tritikálénál 24-26 
százalékos felújításokat tesznek lehető-
vé. A felújítás mértéke az összes elvetett 
és a fémzároltan értékesített, valamint 
felhasznált vetőmagok arányát jelenti. 
Ez az arány Csehországban 62%, Fran-
ciaországban és Nagy-Britanniában 55% 
és Olaszországban is 50% körül alakul. 

De hogy látják az ágazat helyzetét a 
főszereplők, azaz a vetőmag előállítás-
ban és forgalmazásban érintett szakem-
berek?

A felújítás szükségessége nem új ke-
letű igény, szögezte le Kulcsár Ildikó, a 
lepsényi székhelyű Mezőmag-Agrárház 

Kft. agronómiai kereskedelmi igazgatója. 
A főként Fejér, Tolna, Somogy és Bara-
nya megyében tevékenykedő, 6 milliárd 
forintos árbevételű – vetőmagokkal, a 
növényvédő szer és műtrágya forgalma-
zással foglalkozó – cég az elmúlt 10 év 
átlagában mintegy 8 ezer tonna kalászos 
vetőmagot termeltet 8 gazdasággal part-
nerségben, amellyel a második legna-
gyobb piaci szereplő ebben a szegmens-
ben. A kalászos vetőmagokat belföldön 
értékesítik. 

– Úgy gondolom, hogy a vetőmag-
ágazat egészének fontos érdeke a vető-
mag felújítás kezelése. A fémzárolt vető-
mag hatóságilag ellenőrzött minőséget 
jelent, egyaránt védik az eladót és vevőt. 
Amellett, hogy a minőségi, homogén 
árutermesztés alapja, a nyo mon kö vet-
hetőséget és a nemesítés legújabb ered-
ményeit, valamint a fajtaváltást is kínál-
ja. Az alacsony fejújítási arány tükröző-
dik a kalászos vetőmag szaporító terüle-
tek alakulásában is. A csökkenő terüle-

tek és jelentős ingadozások miatt 
szélsőséges esetben azonban az is előfor-
dulhat, hogy hiány alakul ki egy kedve-
zőtlen évjárat esetén. A fémzárolt vető-
mag arányának növelése nem egyszerű 
feladat. Az adminisztratív eszközökkel 
történő beavatkozás úgy tűnik nem jár-
ható út. A piaci eszközök nem általáno-
sak, a szakmai igényességre építő hírve-
rés pedig önmagában nem elegendő. 
Pedig nagyon fontos, hogy a piaci sze-
replők megértsék, az utánvetett gabona 
használata nemcsak gyengébb minősé-
gű, mint a fémzárolt, de komoly nö-
vényvédelmi rizikót is hordozhat magá-
ban. Egy másik, a vetőmag piacon az 
utóbbi években megjelenő tendencia azt 
mutatja, hogy a termelők később rende-
lik meg a vetőmagot. Ennek következté-
ben az előállítók és forgalmazók óvatos 
fémzárolási tempóra kényszerültek. A 
folyamat hátránya, hogy az utolsó pilla-
natokra időzített vásárlás esetén előfor-
dulhat, hogy az igények és a kínált faj-

Fókuszban az őszi kalászosok
Az őszi kalászos vetőmagokra vonatkozó, tájékoztató jellegű árat 93 500 forintban hirdette meg  
a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A tájékoztató árat a korábbi  
évekhez hasonlóan széleskörű egyeztetést követően számszerűsítették mint várható piaci árat.  
A tájékoztató ár zsákban, csávázottan, fémzárolva – az eladó telephelyén gépkocsira rakva –  
értendő. Ez az ár nem fix és nem kötött, illetve nem ajánlott ár. A konkrét szerződéses összeget  
a felek maguk határozzák meg.
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Felfedezték, hogyan jelezhető előre 
a növény mérete
A Brüsszeli Szabadegyetem (VIB) és az 
UGent tudósai kifejlesztettek egy új 
módszert, melynek segítségével még pa-
lántakorban képesek megjósolni a nö-
vény végleges méretét. E módszernek 
köszönhetően – amely azon az ismere-
ten alapul, hogy a gének egy készlete 
meghatározza a levél végleges méretét – 
a tudósok képesek lesznek jelentősen 
felgyorsítani a nemesítési programokat. 
A VIB és az UGent kutatói fejlett és 
nagy részletességű elemzések segítségé-
vel képesek voltak azonosítani ezt a 
génkészletet. 

A leghasznosabban keresztezhető 
egyedek kiválasztása különösen mun-
ka- és időigényes, sok költséggel járó 
folyamat. Jelenleg a nemesítés anyagait 
mesterségesen meg kell fertőzni, hogy 
kiderüljön, ellenállóak-e a betegségek-
kel szemben, a kukoricának pedig csö-
veket kell hoznia, hogy a termés meg-
jósolható legyen. A kiválasztás folya-
mata sokkal hatékonyabb lehet a növé-
nyek genetikai adatok alapján történő 
kiválogatásával, szemben a külső jel-
lemzők alapján. 

A DNS szekvenciák – vagy geneti-
kai markerek – azonosításával a palán-

tában egy nagyon korai stá-
diumban anélkül válik lehe-
tővé a kifejlett növény re-
zisztenciájának előrejelzése, 
hogy szükséges lenne meg-
fertőzni azokat. Ez a fajta 
nemesítés a marker alapú 
szelekció. A VIB és az 
UGent tudósai egy új mód-
szert dolgoztak ki a kifejlett 
kukorica levélméretének 
elő re jelzésére még annak 
palánta szakaszában, azon-
ban ez a módszer nem 
DNS, hanem RNS alapú.

Az örökletes információ 
a DNS-ben tárolódik. 
Mindemellett nem szükséges, hogy az 
összes információ jelen legyen a növény 
összes sejtjében. Például, a virágzásért 
felelős genetikai szekvencia nem szüksé-
ges, hogy a gyökerekben aktivizálódjon. 
Mielőtt az örökletes információ kifeje-
ződhetne, a DNS-ben lévő molekulának 
RNS molekulává kell alakulnia, ami az-
tán fehérjévé módosulhat. Más szóval, 
az RNS molekulák készlete – azaz a 
transzkriptum – sokkal jobb rálátást ad 
arra, hogy mely gének járulnak hozzá 
aktívan a növekedési folyamathoz. 

A tudósok a kukorica palánták leve-

leiben vizsgálták a sejtosztódás területé-
nek transzkriptumát és kapcsolatot fe-
deztek fel RNS molekulák egy készlete 
és az olyan, a növekedés sokkal későbbi 
szakaszaiban kifejeződő külső tulajdon-
ságok között, mint a végső levélméret, 
illetve a biomassza mennyisége. Ez a tu-
dás a jövőben sokkal specifikusabb kivá-
logatásra adhat lehetőséget a nemesítők 
számára a növénynemesítés folyamata 
során. A kutatás eredményei a Genome 
Biology folyóiratban kerültek publiká-
lásra.

vib.be

ták nem találkoznak. Javasoljuk, hogy 
célszerű mindenkinek időben megren-
delni a vetőmagot. 

Az 1987-ben alapított békés szent-
and rási Mezőmag Vetőmag Termelő, 
Tisztító és Forgalmazó Kft. az első ma-
gáncég volt az országban vetőmagtisztí-
tás területén. 1992 óta a vetőmag feldol-
gozás mellett vetőmagtermesztést is vég-
zünk, mondta Gazsó János ügyvezető. 

– Cégünk fő profilja őszi és kalászos 
vetőmagok termelése és értékesítése, 
ezen kívül foglalkozunk más – borsó, 
lucerna, mustár, olajretek – vetőmagok-
kal is. Utóbbiak a zöldítés miatt váltak 
az utóbbi időben értékesebbé. Jelenleg 
2400 hektáron termelünk, 45 százalék-
ban kalászos vetőmagokat, ezen felül 
további 300 hektáron pedig környékbe-
li gazdálkodókkal termeltetünk. Elég 
széles fajtaválasztékkal dolgozunk, ösz-
szesen 28 féle kalászos fajtát állítot-
tunk elő 2015-ben.

A vállalat belföldön értékesíti az 

éves szinten 3000-3500 tonnányi vető-
magot, nagy részét viszonteladóknak. 
Rajtuk kívül gazdaboltok és 70-80 kis-
termelő tartozik a vásárlóink közé. 

– Tapasztalataink szerint az őszi bú-
za értékesítésben az elmúlt évekhez ké-
pest némi csökkenés mutatkozik, az 
őszi árpa termelés viszont enyhe növe-
kedést mutat és a triticalé vetőmag is 
egyre keresettebb. Utóbbi felfutóban 
van, amely köszönhető annak, hogy a 
sütőipari felhasználása nagyobb mérték-
ben nőtt. A triticalé egyes fajtáiból, du-
rumrozs és rozsbúza elnevezéssel, ada-
lékanyagok nélkül készült péksütemé-
nyek iránt egyre nagyobb a kereslet. Az 
ágazatban jól látszik, hogy az utóbbi 
években a hazai fajták részaránya a köz-
termesztésben jelentősen visszaesett, 
amely tíz éve még kb. 75 százalékos 
volt. A hazai kutatóintézetek eredmé-
nyes nemesítői munkájához és hatékony 
marketing tevékenységéhez rendelke-
zésre álló anyagiak legfeljebb a szinten 

tartásra elengedőek. A biológiai alapok 
jelen pillanatban még alkalmasak arra, 
hogy új, nagy ter mő ké pességű fajtákkal 
lássák el a termelőket, ám erősítésre 
mindenféleképpen szükség lenne. Nagy 
problémát jelent véleményem szerint a 
rendkívül alacsony felújítási arány. En-
nek egyik oka, hogy megszűnt a 15 év-
vel ezelőtti támogatás. Egy, a fémzárolt 
vetőmag növelését elősegítő konstrukci-
ót kellene létrehozni, ez azonban az 
EU-s előírásokkal nem összeegyeztethe-
tő. Az alacsony felújítási hányad követ-
keztében csökkenhetnek a termésátla-
gok, romolhat a minőség, nehezebb lesz 
a nyomon követhetőség, s csökkenhet-
nek az exportértékesítések is. Ami a Me-
zőmag Kft. ezévi vetőmag értékesítését 
illeti, az őszi árpa vetőmag szinte teljes 
mértékben elfogy, triticalé már nincs 
készleten, az őszi búza vetőmagból a je-
lentős ókészletnek köszönhetően min-
den igényt ki tudunk elégíteni.

Sz. G.

SzíneS Hírek
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Új mérföldkő az árpa genomjának 
szekvenálásában
A Kaliforniai Egyetem tudósai által ve-
zetett kutatócsoport egy új mérföldkő-
höz ért a 2000-ben megkezdett, az árpa 
genomjának szekve nálását célzó mun-
kája terén: a kutatóknak sikerült felfed-
ni a növény genomjának 2/3-át.

A The Plant Journal folyóiratban 
közzétett információk nem csak a 
genetikusok az árpa DNS-ével kapcso-
latos ismereteinek kiterjesztéséhez já-
rulnak hozzá, hanem a búza és más élel-
miszerek genetikájának megértéséhez is 
hozzásegítenek, továbbá alkalmazható-
ak a növénynemesítésben is az olyan 
jellemzőket befolyásoló markerek pon-
tosságának növelésével, mint a malátá-
zási tulajdonságok vagy a szárrozsdára 
való fogékonyság.

Mivel az árpa közeli rokona a búzá-
nak, az új eredmények hasznos infor-
mációkkal járulhatnak hozzá a búza 
genomjának teljes szekvenálásához is.

seedworld.com

Feltérképezték a káposztarepce  
genomját
Egy több mint 30 kutatóintézetből álló 
nemzetközi konzorcium elvégezte Eu-
rópa, Kanada és Ausztrália legfonto-
sabb olajos magvú növénye, a káposzta-
repce teljes genomjának szekve nálását. 
A tanulmány szerint eltekintve a poszt-
neolitikumban történt kialakulásához 
vezető hibridizációtól, számos, az evo-
lúciója során bekövetkezett poliploi di-
zációnak köszönhetően a káposztarep-
ce rendelkezik a legmagasabban dupli-
kált genommal az összes virágos növény 
közül.

Ez a jelenség vezetett a gének óriási 
mennyiségének felhalmozódásához – 
összesen 101 000-hez, amely a legma-
gasabb a korábban szekvenált élőlények 
között, és négyszer annyi, mint az em-
berek 20 000-25 000 génje. 

„A fő nehézséget a káposztarepce 
esetében a különböző szubgenomok kü-
lönválasztása jelentette, amelyet egy 

eredeti szekvenálási stratégia fejleszté-
sével, bioinformatikai eszközökkel, és a 
duplikált génkifejeződés és – szabályo-
zás segítségével sikerült elérni.” – mond-
ta Boulos Chalhoub, a kutatást vezető 
tudós.

European Seed

A növényfajták genetikai válasza  
a klímaváltozásra
Egy, a Liverpooli Egyetem munkatársai 
által készített tanulmány szerint a va-
don termő növények genetikai sokféle-
sége nagy gyorsasággal változhat az 
antropogén eredetű klímaváltozás hatá-
sára. A tudósok egy természetes gyep-
társulás különböző vadon termő növé-
nyeinek olyan mesterségesen előállított 
klimatikus változásokra adott genetikai 
válaszát tanulmányozták egy 15 éves 
periódusban, mint az aszály, az öntözés 
és a felmelegedés.

A DNS markerek elemzése felfedte, 
hogy klimatikus hatások változtatásának 
következtében a növényi populációk ösz-
szetétele is változott. Az eredmények az 
egyik faj esetében evolúciós változás fo-
lyamatára is rámutattak, felvetve annak 
a lehetőségét, hogy a genetikai sokféle-

ség képes lehet a klimatikus változások 
káros hatásainak tompítására.

Dr. Raj Whitlock, az egyetem mun-
katársa szerint „a klímaváltozás komoly 
kihívást jelenthet sok vadon termő nö-
vénypopuláció túlélésére nézve. To-
vábbra is korlátokba ütközik a tudá-
sunk a klimatikus változásokra adott 
ilyen jellegű válaszok terén, és nagyon 
kevés kísérletet végeztek érintetlen öko-
szisztémákban. Eredményeink szerint a 
kísérleti klímaváltozás-kezelések a nö-
vénypopulációk genetikai felépítését 
akár 15 év alatt módosíthatják, amely 
evolúciós mértékben rendkívül gyors. A 
növénypopulációk evolúciós rugalmas-
sága segíthet megmagyarázni azt, hogy 
a kísérletben szereplő gyeptársulás mi-
ért bizonyult ellenállónak a mestersége-
sen előidézett környezeti változásokkal 
szemben.”

A Derbyshirben található, érintetlen 
fajokban gazdag mészköves gyeptársulá-
son 1993 óta végeznek manipulált klí-
makísérleteket (mint a nyári aszály, a 
megnövelt hőmérséklet és csapadék). Az 
itt található kísérletek a világ leghosz-
szabb időtartamú, többtényezős klíma-
manipulációs kísérletei közé sorolhatók.

eurekalert.org
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