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Szerkezeti és mûködési változások
• Az EU csatlakozással szükségszerûvé vált

a szervezet felépítését és mûködését az
uniós normákhoz igazítani és VSZT-t
„Szakmaközi Szervezetként” mûköd-
tetni tovább.

• A VSZT regionális tagozódása nem vál-
totta be a hozzáfûzött reményeket, ezért
a Régió Bizottságok megszûnnek.

• A szervezet új alapját a tevékenységi kö-
rökre szervezôdô termékpályák alkotják.
Ezek a termékpályák a következôk:

Fajtatulajdonosi Termékpálya,
Vetômag-szaporítói Termékpálya,
Vetômag-forgalmazói Termékpálya.

Valamennyi tagnak meg kell határoznia,
hogy tevékenységi körét melyik termék-
pálya jellemzi a legjobban. A tagok sza-
vazati joggal csak egy választott termék-
pályában rendelkezhetnek, azonban a
többi termékpálya taggyûlés munkájá-
ban is részt vehetnek.
A termékpályák az adott termékpályát
érintô kérdésekben önállóan döntenek,
és ezt a határozatot a terméktanács min-
den képviselôje köteles képviselni.

• A növénycsoportonként szervezôdô
szekciók továbbra is fennmaradnak. A
korábbiak szerint összesen 7 szekció mû-
ködik tovább. A tagok több szekcióba is
bejelentkezhetnek. A Szekciók elsôdleges
feladata az általános és az adott növény-
csoportra hatással levô döntések elôké-
szítése, a termékpályákon más termékpá-
lyákat is érintôen meghozott döntések
nyomán keletkezett helyzet kezelése,
esetleges érdekkonfliktusok konszenzus-
ra törekvô megoldása.

• A termékpályák munkáját egy 14 tag-
ból álló Termékpálya Bizottság szer-
vezi. A Termékpálya Bizottság tagjai-
ból kerülnek ki a 6 tagú növénycsopor-
tonként szervezôdô Szekció Bizottsá-
gok, melynek az élén az elnök áll. A
Termékpálya Bizottságok elnökei egy-
ben a VSZT alelnökei. A termékpálya
taggyûlés választja a Termékpálya Bi-
zottságot és annak elnökét, valamint a
küldöttközgyûlésbe delegált küldötte-
ket is.

• A legfôbb döntéshozó testület a Küldött-
közgyûlés, amelybe termékpályánként
30, összesen tehát 90 küldött kerül. A
küldöttközgyûlés választja meg a VSZT
elnökét, az Ellenôrzô Bizottságot, vala-
mint az Etikai Bizottságot.

• A VSZT operatív irányító, döntéshozó,
ügyintézô szerve az Elnökség, amely 21
fôbôl áll.

Tagjai: VSZT elnöke,
VSZT ügyvezetô igazgatója,
12 fô a termékpályák képviselében,
7 Szekció Bizottsági elnök.

A következô idôszak teendôi
1. A termékpályák és a szekciók megalaku-

lása a tagok nyilatkozatai révén
2. Termékpálya taggyûlések összehívása, a

termékpálya küldöttek, termékpálya bi-
zottság és elnökének megválasztása
(elôsegítésére termékpályánként 3 tagú
Jelölô Bizottság mûködik)

3. Szekció Bizottsági tagok és elnök megvá-
lasztása

4. Küldöttközgyûlés összehívása, a VSZT
elnökének, Etikai Bizottság és Ellenôrzô
Bizottság megválasztása 

5. Elnökség megalakítása (2006 évi pénzügyi
beszámoló elfogadása, 2007 évi gazdálko-
dási és munkaterv elfogadása)
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ÉRDEKKÉPVISELET

Változás elôtt a Vetômag Szövetség
és Terméktanács
A Vetômag Szövetség és Termék-
tanács (VSZT) szervezeti megújulás
elôtt áll. A közel egy éves – több
fórumon megvitatott (Ad. hoc.
bizottság, elnökség) – elôkészítô
munkát követôen a 2007. március
28-án megtartott Küldöttközgyûlé-
sen az új struktúrán alapuló,
módosított alapszabályt a küldöttek
elfogadták. Az alábbiakban vázla-
tosan ismertetjük azokat a fôbb
változásokat, illetve tennivalókat,
amelyek az új szervezeti forma
kialakításával kapcsolatosak.

A Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT)
új szervezeti felépítése

* 1. Biovetômag Szekció Bizottság
2. Ipari Növények Vetômag Szekció Bizottság (beleértve az energia növényeket)
3. Kalászos Növények Vetômag Szekció Bizottság
4. Kukorica Vetômag Szekció Bizottság
5. Nagymagvú Hüvelyesek Vetômag Szekció Bizottság
6. Szálastakarmány Növények Vetômag Szekció Bizottság
7. Zöldség és Egyéb Növények Vetômag Szekció Bizottság

Küldöttközgyûlés

Elnök

Titkárság

Elnökség

Vetômag-forgalmazó
Termékpálya Bizottság elnöke

(VSZT alelnök)

Fajtatulajdonos
Termékpálya Bizottság elnöke

(VSZT alelnök)

Vetômag-szaporító
Termékpálya Bizottság elnöke

(VSZT alelnök)

Vetômag-forgalmazó
Termékpálya Bizottság

Fajtatulajdonos
Termékpálya Bizottság

Vetômag-szaporító
Termékpálya Bizottság

Vetômag-forgalmazó
termékpálya

Fajtatulajdonos
termékpálya

Vetômag-szaporító
termékpálya

Szekció Bizottságok*

R. Sz.



Az Európai Unió nettó vetômag-exportôr
2002/2003 óta, és a külkereskedelmi többlet
azóta is folyamatosan növekszik, így tavaly
elérte a 300 millió dollárt. Annak ellenére,
hogy az EU nettó exportôr, az USA-val foly-
tatott vetômag-kereskedelmi mérlege nega-
tív. A külkereskedelmi hiány 2003–2005 kö-
zött 135-rôl 165 millió dollárra emelkedett,
míg tavaly igen jelentôsen, 80 millió dollár-
ra csökkent. A csökkenés fô oka a francia ku-
korica vetômagimport visszaesése.

Az USA Európába irányuló exportját fô-
ként a zöldség, a gabona, az olajos növé-
nyek, vetômagok adják 50%-ot meghaladó
mértékben. Az EU Egyesült Államok felé
történô exportja jelentôsen növekedett az
elmúlt öt év során, ami fôként a zöldségve-
tômagoknak volt köszönhetô, amely meg-
duplázódott ezen idôszak alatt. 

Az amerikai vállalatok számára fôként
egyes speciális vetômagpiacokon vannak
lehetôségek: üvegházi zöldségek, biovetô-

magok, speciális sport és golf fûmagkeve-
rékek, stb. A zöldségvetômagok kereske-
delme elsôsorban a vállalatokon belüli ke-
reskedelem és együttmûködés eredménye.
Az USA-EU közti fûvetômag kereskedelmet
fôként a termésmennyiségek ingadozása
befolyásolja, illetve a kereslet és kínálat
alakulása a két piacon, valamint az USD/
EURO árfolyam.

Általánosságban elmondható, hogy a
piacra való betörésnek egy európai vállalat
felvásárlása a legjobb stratégia. A közép-
európai új EU tagországok jó lehetôsége-
ket kínálnak, mivel ezeken a piacokon fo-
lyamatos a fejlôdés. Az európai vetômag-
elôállítás egy részének allokációja Nyugat-
Európából az új tagországokba már meg-
történt. Az új tagországok gazdálkodóinak

igénye a jó minôségû vetômagok iránt fo-
lyamatosan növekszik annak érdekében,
hogy termékeik versenyképesek legyenek
az EU, vagy a világpiacon.

A GM vetômagok értékesítése eddig
meglehetôsen korlátozott volt az unióban.
A biotech növények korlátozásán túl az
Egyesült Államokból származó konvencio-
nális vetômagtételeket is egyfajta félelem
kíséri az esetleges nem kívánt GM szennye-
zôdések miatt. Abban az esetben azonban,
ha az európai gazdák arra kényszerülnek,
hogy az eddigieknél versenyképesebben és
kevesebb növényvédôszer felhasználásával
termeljenek, az európai GM kukorica vetô-
magpiaca fejlôdhet. A genetikailag módo-
sított fajták elterjedése ugyancsak nagy-
ban függ az engedélyeztetési eljárástól, a
nyomon-követhetôségtôl, a címkézéstôl és
a koegzisztencia szabályzástól.

Kereslet és kínálat

Az elmúlt öt év során az EU vetômag-im-
portja 448-ról 578 millió dollárra növeke-
dett, ugyanezen idôszakban az export 421
millióról 876 millió dollárra emelkedett. A
külkereskedelem növekedése nagyban a
zöldségvetômagok áruforgalmának kö-
szönhetô. Az utóbbi két év során az unió
gabona és olajos növények vetômagjainak
importja folyamatosan csökkent, fôként az
amerikai hibridkukorica vetômag csökke-
nése miatt. 
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Az EU vetômagpiaca: 2006 évi tények,
2007. évi becsült adatok (USDA jelentés alapján)

1. ábra 
Az EU vetômagkereskedelme

Az Európai vetômagpiac 6,1
milliárd USD-ra becsülhetô
és 30.000 embert foglalkoztat.
A szektor éves bevételének
12–15 százalékát költi kutatásfej-
lesztésre. A legnagyobb piacok
Franciaország (1,9 milliárd USD),
Németország (1 milliárd USD)
és Olaszország (0,8 milliárd USD).
Hollandia és Franciaország a két
legnagyobb vetômag-exportot
és importot bonyolító ország. 

1. táblázat
EU-25 vetômag termésmennyiség (1000 tonna)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gabonafélék 9,192 9,105 8,970 9,040 8,930 8,900

Búza 4,397 4,465 4,330 4,370 4,320 4,300

Árpa 2,489 2,443 2,462 2,430 2,360 2,350

Kukorica 337 347 365 400 410 405

Rizs 83 81 79 89 81 80

Olajos magvak 99 89 90 85 84 88

Repce 22 21 23 19 21 23

Napraforgó 11 11 14 13 13 13

Szója 31 30 28 26 29 30

Fûfélék (a) 145 150 145 190 190 200

Hüvelyesek 428 401 415 410 395 350

Forrás: Eurostat  (a) Ágazati információn alapuló becslés.



Az elmúl öt év során az EU-25 gabona
vetômag termése 8,9 és 9,2 millió tonna
között mozgott. 2006-ban a vetômag pro-
dukció 8,9 millió tonna körül alakult. Az EU
gabonavetômag termesztése várhatóan
2007-ben jó év elé néz. A magas árugabo-
na árak miatt a gazdák elôreláthatóan nö-
velni fogják a gabonavetômag szaporító te-
rületeket. Franciaország, Spanyolország és
Németország a legnagyobb gabonavetô-
mag termesztô országok.

Gabona és olajos magvak

Köztermesztésben nem léteznek hibrid faj-
ták árpában, zabban és csak nagyon jelen-
téktelen mértékben termesztenek hibrid
búzát, a hibrid rozsnak azonban 60%-os a
részesedése. A kukorica fajták döntôen a
hibridek közül kerülnek ki. Az EUROSTAT
statisztikája szerint a kalászos saját magfo-
gás 50%-os az EU-25 átlagában. Az új ta-
gországokban az utántermesztett mag
(FSS) használat azonban jóval magasabb.
A kis, piacra nem termelô, önellátó gazda-
ságok nagy aránya szinte kizárólag utánter-
mesztett magot használ. Lengyelország-
ban és Magyarországon a fémzárolt vetô-
maghasználat nagymértékben visszaesett
az EU csatlakozást követôen. Ennek egyik
fô oka, hogy a vetômag támogatási rend-
szert leépítették. A lengyel statisztikai ada-
tok azt mutatják, hogy a fémzárolt vetô-
maghasználat negatív tendenciája megállt
2006-ban. Az újonnan elfogadott vetômag
törvény várhatóan ösztönözni fogja a len-
gyel termelôket a minôsített vetômag

használatára. A fémzárolt vetômagot hasz-
náló gazdák többlettámogatásra lesznek
jogosultak. A magyarországi termelôk és
kereskedôk kezdik felismerni, hogy a jelen-
legi gabonapiac – és különösképpen az EU
gabonapiaca – speciális minôségû búzafaj-
tákat igényel, nagymennyiségû homogén
tétel formájában.

2007-ben a repcetermelés várhatóan
tovább emelkedik fôként a biodízel iránti
egyre növekvô igények miatt. A vetésekhez

szükséges repce vetômagot elsôsorban
Németországban és Franciaországban ál-
lítják elô, míg a napraforgó vetômag Fran-
ciaországból, Spanyolországból és Ma-
gyarországról származik.

Nemzetközi kereskedelem 
Az EU gabonavetômag importja a kukorica
vetômag kivételével elhanyagolhatónak
mondható. A legfontosabb gabona és ola-
jos vetômag importot a hibridkukorica és
napraforgó, valamint a szója adja. Legna-
gyobb mértékben az USA látja el az EU-t
napraforgó és kukorica vetômaggal, azon-
ban a 2005/06 évben az USA hibridkukorica
vetômag exportja a felére csökkent. Ez a
csökkenés három fô okra vezethetô vissza.
A kukorica vetésterületek, visszaestek, ezért
csökken a vetômag iránti igény is. A Chilé-
ben elôállított vetômagok az árversenyben
legyôzték az USA-ban megtermeltet. A GM
szennyezôdés veszélyének lehetôsége
miatt az Európai termelôk sokszor vona-
kodnak olyan helyrôl vásárolni, ahol GMO
növényeket termesztenek. Ez a változás
pozitívan érintette a vetômag-elôállítást
néhány országban, mint Magyarország,
Franciaország és Törökország.

Az EU exportot döntôen a hibridkukori-
ca és a napraforgó vetômag adja. Az EU ex-
portjának fôbb célpiacai: Oroszország, Uk-
rajna, Románia és Bulgária, a kiszállítások az
elmúlt 5 év során folyamatosan növekedtek.

Fûvetômagok 
A legfontosabb fûvetômagot elôállító cégek
Európában a következôk: DLF Trifoleum (Dá-
nia), Hunsballe (Dánia), DSV (Németország),
Euro Grass (Holland Hunsballe és DSV ré-
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2. táblázat
Vetômag import mennyiség gazdasági év: júliustól – júniusig (tonna)

2003/2004 2004/2005 2005/2006
Gabonafélék és 149,160 117,190 132,031
olajos magvak
Fûfélék 34,033 37,566 27,686
Takarmánynövények 250,212 131,302 129,640
Hüvelyesek 155,834 138,815 147,396
Zöldségfélék 18,799 14,441 17,870
Virágok és fafélék 1,035 953 1,399
Egyéb 1,354 1,658 1,755

Összesen 610,427 441,925 457,777

Forrás:  World Trade Atlas

3. táblázat
Vetômag export mennyiség gazdasági év: júliustól – júniusig (tonna)

2003/2004 2004/2005 2005/2006
Gabonafélék és 75,974 45,445 55,797 
Olajos magvak
Fûfélék 14,405 13,742 17,154
Takarmánynövények 15,349 20,712 17,009
Hüvelyesek 16,288 18,527 20,234
Zöldségfélék 14,952 13,695 14,818
Virágok és fafélék 1,356 1,118 1,140
Egyéb 10,655 11,273 11,370

Összesen 148,979 124,512 137,522

Forrás:  World Trade Atlas

4. táblázat
Vetômag import érték (ezer USD) gazdasági év: júliustól – júniusig

2003/2004 2004/2005 2005/2006
Hollandia 342,578 371,308 327,985
Franciaország 382,183 376,134 302,716
Németország 378,001 352,306 288,013
Olaszország 290,181 315,412 241,690
Spanyolország 245,370 261,043 239,821
Egyesült Királyság 164,200 162,892 158,688
Belgium 111,181 149,962 119,405
Lengyelország 95,525 133,085 91,327
Dánia 82,161 78,152 61,047

Forrás: Global Trade Atlas.  Az adatok az EUn-belüli kereskedelmet is tartalmazzák

5. táblázat
Vetômag export érték (ezer USD) gazdasági év: júliustól – júniusig

2003/2004 2004/2005 2005/2006
Hollandia 838,995 873,530 786,559
Franciaország 631,175 727,889 650,280
Németország 368,740 389,898 345,232
Dánia 248,170 268,049 261,761
Olaszország 142,983 176,080 148,699
Belgium 128,038 136,951 106,321
Magyarország 72,514 63,409 97,065
Spanyolország 66,424 67,213 61,346
Egyesült Királyság 58,264 65,788 53,722

Forrás: Global Trade Atlas.  Az adatok az EUn-belüli kereskedelmet is tartalmazzák
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sze), Innoseeds (Hollandia a DSV része),
Advanta (Hollandia, a DLF része) és
Barenbrug (Hollandia). Az EU-25 fûvetômag
szaporító területe kb. 250.000 hektár volt
2006-ban, ami egy 800 kg/ha termésátlaggal
számolva 200.000 tonna körüli termést ad.
A legnagyobb elôállító Dánia 110.000 ton-
nával, melyet Németország, Hollandia és
Franciaország követ egyenként 25.000-
40.000 tonna között. A bôvítést követôen az
elôállítás a Cseh Köztársaságban, Len-
gyelországban és Magyarországon tovább
emelkedett. Lengyelországban a bejelentett
szaporító területek tavaly 60 %-kal növeked-
tek, ami elsôsorban a tejhasznú állattartás
erôteljes növekedésének köszönhetô.

A 2004/2005 években a fûvetômag pia-
cot magas árak jellemezték. 2006 évben a
készletek felhalmozódása jelentôs nyo-
mást gyakorolt az árakra, ez elsôsorban az
angolperjénél volt érezhetô. 2006. július
1.-én Dániában az eladatlan készletek re-
kord magasságokba szöktek 43.700 tonná-
val. Hasonló volt a helyzet egyéb füveknél
is, mint pl. a rétiperje. 2006 ôszére azon-
ban a piac ismételten magához tért, nôtt a
vetômag-értékesítés, mivel a száraz nyár
nem tett jót Európa legelôinek. 

A fûvetômag kereskedôk az idén, a szû-
kös készletek miatt, az árak újbóli emelkedé-
sét várják. A fûvetômag elôállítás 2007-ben
várhatóan visszaesik, mivel a gabona és ola-
jos növények vetômag-szaporításai növe-
kednek. A termelôk a magas árak miatt
elônyben részesítik a gabona és olajos vetô-
magok elôállítását, és termelési szerkezetü-
ket erre a területre koncentrálják. A terme-
léstôl leválasztott támogatási rendszer
(SPS) miatt a termelôk a piaci viszonyoknak
megfelelôen a korábbinál jóval szabadab-
ban változtatják a vetômag-elôállítások
összetételét. Visszaesés leginkább angolper-
jénél, réti és vörös csenkesznél prognoszti-
zálható. A jobb árrés lehetôsége miatt a réti
perje elôállítás lényegesen nem változik. Dá-

niában, 2006-ban, az angolperje elôállítás
37.000 ha, a vörös csenkesz 26.000 ha körül
volt. Mindkét növénynél jelentôs, 15–20%-
os csökkenés várható 2007-ben.

Nemzetközi kereskedelem
Az Európai Unió fûvetômag importja
2001–2005 között folyamatosan növeke-
dett. A tavalyi évben ez a növekvés megtor-
panni látszott. Az EU legnagyobb beszállí-
tói: az Egyesült Államok réti perjébôl, bük-
könybôl és csenkeszbôl, Kanada réti komó-
csinból, vörös csenkeszbôl és angolperjé-
bôl. Az EU fûvetômag exportja is folyama-
tosan növekszik. Az EU által exportált leg-
jelentôsebb fajok az angolperje, a bük-
köny, illetve a vörös csenkesz. A fôbb pia-
cok Svájc, USA és Törökország.

Az Egyesült Államok tradicionálisan
magas minôségû réti perjét exportál az
EU-ba golfpályák és egyéb sportlétesítmé-
nyek füvesítéséhez. Az európai igények
50%-át (kb 100.000 tonna) a sport célú ve-

tômagkeverékek adják. 2006-ban a magas
árak következtében a réti perje eladások le-
csökkentek. Az USA exportját ezenkívül
nagymértékben befolyásolják a hazai ke-
resleti-kínálati viszonyok, valamint az
USD/EURO árfolyam.

Kertészeti vetômagok
A legfontosabb zöldségvetômag cégek az
EU-ban: Seminis (anyacég: Monsanto),
Syngenta, Vilmorain-Clause, Nunhems (anya-
cég: Bayer), ENZA, Rijk Zwaan, Bejo és a De
Ruiter Seeds. A zöldségvetômag-szaporítás
döntôen az EU-on kívül történik. A vetô-
mag-szaporítás széles földrajzi területen,
több kontinens számos országában folyik a
terméskiesés kockázatának csökkentése,
valamint az egyenletes vetômagellátás biz-
tosítása érdekében. A magas munkaerô
költségek miatt a vegetatív szaporítás dön-
tôen már afrikai és közép-amerikai orszá-
gokban történik. A dísznövények, illetve a
virágok jelentôs részét vegetatív módon
szaporítják. Az elôállított nyers vetômag
Európába, zömmel Hollandiába kerül,
ahol megmintázzák, minôsítik, csávázzák,
csomagolják és a megfelelô célpiacra ki-
szállítják a terméket. A zöldségvetômag-
termesztés csak néhány drágább vetômag
(paradicsom, paprika, saláta), illetve a ne-
mesítôi alapanyag (prebázis, bázis) esetén
történik az unió területén.

Nemzetközi kereskedelem
Az EU zöldség és virág vetômagimportja
jelentôsen emelkedett, csaknem 40%-al
2001–2006 között. A legjelentôsebb expor-
tôr országok az USA, Kína és Izrael voltak.
Az USA fôként sárgarépa, paradicsom, gö-
rögdinnye, uborka és saláta vetômagot ex-
portál az EU-ba. 

Az eredeti angol nyelvû jelentés, valamint a
cikkhez tartozó részletesebb táblázatok letölthe-
tôk a VSZT honlapjáról.

Ruthner Szabolcs

3. ábra 
Az EU vetômag-exportja az USA-ba

2. ábra 
Az USA vetômag-exportja az EU-ba
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A rendezvény iránti érdeklôdés érthetô, mi-
vel a portugál mezôgazdaság kitörési pon-
tot lát a bioethanol elôállításban és a kuko-
rica termesztésében. A portugál mezôgaz-
daság nagyjából ugyanazon dilemmák elôtt
áll, mint az uniós mezôgazdaság egésze. A
cél mindenféleképpen egy fenntartható mo-
dell megvalósítása, amelynek fontos része a
vidékfejlesztés támogatása, a fiatal gazdák
ösztönzése, a modernizáció, a hosszú távú
programok támogatása, stb. 

A hangzatos címszavak mögül azonban
nagyon hamar elôtûnt az igazi probléma, a
szárazság és a vízhiány kérdése. Portugáliá-
nak elsôsorban megfelelô mennyiségû és
színvonalú öntözôrendszerre lenne szüksé-
ge. Jelenleg a szántóterületek 43%-án nin-
csen egyáltalán öntözési lehetôség, 38%-ot
képviselnek az elavult állami tulajdonban
lévô öntözôcsatornák. A mezôgazdasági te-
rületek mindössze 10%-án van olyan öntö-
zôrendszer, amely korszerûnek mondható
és megfelel az EU normáknak. A klimatikus
változások drámaian fogják befolyásolni a
jövô mezôgazdaságát, amirôl az elmúlt két
év megfelelô ízelítôt adott a portugálok szá-
mára is.

Az elmúlt 5 évben a szárazság hatására
drasztikus változások mentek végbe a por-
tugál mezôgazdaságban. A termelés mérté-

ke 25%-kal esett vissza, amely 16%-os jöve-
delemkiesést eredményezett az agrárszek-
tornak. Számos területen, ahol nem biztosí-
tott az öntözés lehetôsége, véglegesen fel-
hagytak a mezôgazdasági termeléssel. Van-
nak olyan tartományok, ahol teljesen meg-
szûnt a mezôgazdasági termelés, ezzel nagy
munkanélküliséget gerjesztve.

Az öntözôrendszerek létesítése ma már
nem lehetséges vissza nem térítendô állami
támogatás nélkül. Globalizálódó világunk-
ban a verseny egyre inkább élesedik és a
mezôgazdaságból realizált jövedelmek nem
biztosítják az öntözô rendszerek installációs
költségét.

Kitörési pontot és biztos megélhetési
forrást jelenthet Portugália gazdálkodói szá-
mára a Bioethanol célú kukoricatermesztés.

A Konferencia fô attrakciója talán Alain
Prost négyszeres Forma 1-es francia világ-
bajnok elôadása volt.

2006 nyarán a francia gazdasági, ipari és
pénzügyminiszter felállította a rugalmas
üzemanyag-felhasználású (flex-fuel) motor-
technológia kifejlesztésével foglalkozó
munkacsoportot. A munkacsoport irányítá-
sát Alain Prostra bízta, aki egyben a csoport
elnöke. Meglepônek tûnhet, hogy a válasz-
tás éppen egy volt Forma 1-es világbajnok-
ra esett, aki 130 liter üzemanyagot is elége-
tett egy-egy nagydíj alkalmával. A miniszter

választása a volt világbajnokra azért eshe-
tett, mert meg vannak benne azok a képes-
ségek, mellyel valamennyi szereplôt egyesí-
teni tud, ideértve az autó-konstruktôröket, a
mezôgazdászokat, a fogyasztói szövetsége-
ket és az olajvállalatokat.

A csoport egy akciótervet dolgoz ki, le-
hetôvé téve 2010-re minden franciának,
hogy ilyen jellegû jármûveket vásárolhassa-
nak és használhassanak

A jármûvekre vonatkozóan az akcióterv
felvázolja a fôbb konstruktôri, stratégiai vo-
nalakat és idôpontokat. A konstruktôrök
vállalták, hogy kidolgoznak legalább egy ru-
galmas üzemanyag-felhasználású (flex-fuel)

modellt elérhetô áron, és vállalták a flex-
fuel jármûvek skálájának gyors bôvítését. Az
E85-os üzemanyaggal mûködô gépjármû-
vek bármilyen benzin- és maximum 85%-os
etanol-tartalmú keverékkel üzemelnek. A
fenti vállalásokat egy keretszerzôdésben
rögzítették, mely tartalmazza azt is, hogy az
üzemanyag-forgalmazók vállalják, hogy 500-
600 db E85-ös üzemanyagot forgalmazó töl-
tôállomást helyeznek üzembe Franciaor-
szágban.

A PSA csoport (Peugeot, Citroën, Re-
nault) széles körû tapasztalattal rendelkezik
a rugalmas üzemanyag-felhasználású (flex-
fuel) motortechnológiák terén. Diesel mo-
torral felszerelt jármûveik képesek olyan

Bioethanol a jövô reménysége
Portugáliában is
Beszámoló a portugál kukoricakongresszus és az Európai Kukorica Termesztôk
Szövetségének Konferenciájáról

Az ANPROMIS Portugál Kukorica
Termesztôk Szövetsége
2007. február 14–15. között tartotta
éves konferenciáját. Az esemény
számunkra fôként azért volt
érdekes, mert az Európai Kukorica
Termesztôk Szövetsége (C.E.P.M)
ennek keretében tartotta meg
elnökségi ülését. A konferencián
nem csak a termesztôk, hanem a
hozzákapcsolt teljes „agrobiznisz”
szektor képviseltette magát.
A VSZT részérôl Takács Géza
(Kukorica Szekció elnök, illetve
C.E.P.M elnökségi tag) és Ruthner
Szabolcs (VSZT titkárság) vett részt.

A konferenciaterem zsúfolásig megtelt az érdeklôdôkkel
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diesel keveréket használni,
melynek 30%-a növényi olaj-
észter, és benzin-üzemû jármû-
veikbe is lehet tankolni 10% eta-
nol tartalmat meg nem haladó
benzin keveréket.

A PSA örvend annak a fran-
cia kormány-elhatározásnak,
hogy már korábban az ország
eladott üzemanyagainak 5,75%-
át a hagyományos üzemanyagok
energiaértékének megfelelô bio-
üzemanyag képviselje, vagyis az
Európai Bizottság 2010-re elô-
irányzott arányát már 2008-ra
teljesíteni kívánják. A PSA sike-
resen gyárt és forgalmaz flex-
fuel motorokat Brazíliában, ahol
az eladott gépjármûvek 80%-a
már ilyen flex-fuel erôforrással
rendelkezik. Európában a PSA
Csoport az Euro IV-es szabványnak megfele-
lô, flex-fuel felhasználású autók széles skálá-
ját kínálja, és az elsô modellek már 2007
nyarán megérkeznek a kereskedôkhöz. A
flex-fuel felhasználású autók a kereslettôl és
a keverék üzemanyag benzinkutakon való
elérhetôségétôl függôen kerülnek beveze-
tésre a különbözô piacokon.

A portugál konferenciát követôen az Eu-
rópai Kukorica Szövetség (CEPM) Alain
Prosttal kibôvítve megtárgyalta az európai
kukorica helyzetet.

A szervezet a 2007/08-as szezonra a követ-
kezô tendenciákat prognosztizálja. Szemes
kukoricából Franciaországban, az atlanti ol-

dal rendelkezik megfelelô mennyiségû víztar-
talékkal és enyhe területnövekedés is várha-
tó, ám az ország keleti részét (Elzász, Rho^ne-
Alpes) 2006-ban rossz mennyiségi és minô-
ségi mutatók jellemezték (mycotoxinok).

Egyéb uniós tagállamokban különbözô
célokat tûztek ki. Látva a 2006/07-es árakat
és az igények emelkedését, növekedés ta-
pasztalható Romániában (+ 100 000 ha,
több mint 2,6 Mha lehetséges). Magyaror-
szágon és a többi új tagállamban stabilitás,
a nyugati EU tagállamokban bizonyos csök-
kenés várható. Németországban már tapasz-
talható a szemeskukorica területek csökke-
nése a siló kukorica javára, mert a biogáz jö-

vedelmezôbb. Olaszor-
szágban a 2006-os rossz
eredmények (a termés
jelentôsen csökkent) és
az ôszi gabonák térnye-
rése (a korábbi cukorré-
pa-területeken) éreztetik
hatásukat. Közép-Euró-
pában a szárazság okoz
gondot, amit érez a rep-
ce és a búza is.

Silókukoricából globá-
lis növekedés várható.
Miközben az országok
többsége silókukorica
hiánnyal küzd (terület-
átcsoportosítás), Né-
metországban a biogáz
fejlôdésével jelentôs te-
rületnövekedés várható
(a D.M.K. legkevesebb

300 000 ha-al számol 2007-ben, szemben a
2006-os 100 000 ha-al). Ez a fejlôdés a sze-
meskukorica és a szarvasmarhák silókukori-
cájának hátrányára válik (a szarvasmarha
termelés visszaesése a découplage /az ága-
zatban a támogatás elválasztása a terme-
léstôl/ óta), de a repce is (biodízel) kevésbé
jövedelmezô, mint a biogáz.

A kukorica-termesztés egyéb aktuális
kérdései, mint a GMO helyzet, a mikotoxin
szabályozás, a kukoricabogárral szembeni
védekezés tematikus rendbe szedett össze-
foglalók formájában letölthetôk a VSZT
honlapjáról.

r – r

Találkozás a négyszeres forma-1 világbajnokkal /Helmut Messner (Deutsches
MaisKomitee), Alain Prost, Ruthner Szabolcs (VSZT)/

12/2007. (II.28.) FVM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet módosításáról. A
rendelet tartalmazza a növényegészségügyi határkirendeltségek
új jegyzékét. A jogszabály letölthetô az FVM honlapjáról ill. meg-
jelent a Magyar Közlöny 2007/23. számában.

13/2007. (III. 1.) FVM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelôi értékesítô szervezetek támo-
gatásáról. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó for-
manyomtatvány és kitöltési útmutató a Mezôgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) érhetô el.
A rendelet letölthetô az FVM honlapjáról ill. megjelent a Magyar
Közlöny 2007/24. számában.

15/2007. (III. 20.) FVM rendelet
a növényvédô szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezésérôl, valamint a növényvédô szerek csomagolásáról,
jelölésérôl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM
rendelet módosításáról. A rendelet letölthetô az FVM honlapjáról
ill. megjelent a Magyar Közlöny 2007/32. számában.

17/2007. (III. 23.) FVM rendelet 
a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról. A rendelet letölthetô az
FVM honlapjáról ill. megjelent a Magyar Közlöny 2007/34. számában.

2007. évi XVII. törvény 
a mezôgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támo-
gatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirôl. A rendelet letölthetô az FVM honlapjáról ill. megje-
lent a Magyar Közlöny 2007/38. számában.

23/2007. (IV.17.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozá-
sában megvalósuló támogatások igénybevételének általános sza-
bályairól. A rendelet letölthetô az FVM honlapjáról ill. megjelent
a Magyar Közlöny 2007/48. számában.

25/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezôtlen
adottságú területeken történô gazdálkodáshoz nyújtandó kom-
penzációs támogatások részletes szabályairól. A rendelet letölt-
hetô az FVM honlapjáról ill. megjelent a Magyar Közlöny 2007/48.
számában.

26/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, épí-
téssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl. A rendelet letölt-
hetô az FVM honlapjáról ill. megjelent a Magyar Közlöny 2007/48.
számában.

Megjelent új rendeletek



Az ökológiai növénytermesztés szemlélete
szerint törekedni kell a zárt rendszerre, a
minél kisebb energiabevitelre külsô forrá-
sokból. Aki ökológiai gazdálkodást szeret-
ne folytatni, annak elsô lépésben át kell ál-
lítania a gazdaságát. Az átállási idô hossza
két- három év, kultúrától függôen. Célja,
hogy a területek az esetlegesen felhalmo-
zódott káros anyagoktól megtisztuljanak, a
talajélet helyreálljon, a gazdálkodó megis-
merkedjen az ökológiai gazdálkodás eszkö-
zeivel, lehetôségeivel. Már az átállási idô-
szakban is be kell tartani valamennyi
elôírást. Egy gazdaság nemcsak teljes, ha-
nem megadott területeivel is átállhat.

Tápanyag-gazdálkodásban az ökoló-
giai, esetleg extenzív állattartásból szár-
mazó trágya és komposzt mellett, az ásvá-
nyi trágyázószerek, baktériumtrágyák, mik-
roelemtrágyák és biodinamikus preparátu-
mok is használhatók. A trágyával kiadott N
mennyisége nem haladhatja meg az éven-
kénti 170 kg/ha-t, ezzel törekednek a vizek
N-terhelésének elkerülésére.

A növényvédelemben a megelôzés a
legfontosabb. Ennek legfontosabb eszköze
a vetésváltás, az ellenálló növények, fajták
termesztése, az okszerû talajmûvelés és a
hasznos élôlények élôhelyeinek megkímé-
lése. Védekezésben a mechanikai, fizikai,
biológiai módszerek mellett az ellenôrzô
szervezetek által évente jóváhagyott, a ha-
tályos EU és hazai jogszabályok elôírásai
szerint alkalmazható készítmények is fel-
használhatók, amelyek közös jellemzôje,

hogy természetes eredetûek, felhalmozó-
dásra nem hajlamosak, és nem kerülnek be
a növényi nedvkeringésbe.

Izolációt kell biztosítani a szokványo-
san termelt növényektôl, hogy elkerülhe-
tôk legyenek a véletlen szennyezôdések.

Az ökológiai gazdálkodás az elôbb
felsorolt feltételek mellett megkívánja,
hogy a termeszteni kívánt növény szapo-
rítóanyaga is ökológiai gazdálkodásból
származzon. Ez a feltétel valamennyi öko-
lógiai gazdálkodást szabályzó követel-
ményben szerepel. A 2/2000. (I. 18.) FVM-
KöM együttes rendelet szerint „A termelô
vetômagként vagy vegetatív szaporító-
anyagként kizárólagosan ökológiai gazdál-
kodásból származót használhat…”.

A rendelet értelmében ökológiai vetô-
magnak, szaporítóanyagnak nevezzük azt a
vetômagot/szaporítóanyagot, melyeknek a
szülô egyedeit:

– genetikailag módosított szervezetek
és/vagy azokból származó termékek
használata nélkül és

– egyéves növényfaj esetében egy vege-
tációs idôszakon keresztül, évelô fa-
jok esetében két vegetációs idôn ke-
resztül az ökológiai gazdálkodás felté-
teleinek megfelelô körülmények kö-
zött termesztették (2. § (4. bekezdés)).

Az ökológiai vetômagtermesztés során
egyes tagállamokban az ökológiai vetômag
minôsítésénél a konvencionálistól eltérô
határértékeket alkalmaznak és a laborató-
riumi vizsgálatok módszertanánál is igye-
keznek alkalmazkodni az ökológiai gazdál-
kodás igényeihez. 

A kereskedelembe kerülô ökológiai
szaporítóanyag elérhetôségének meg-
könnyítésére, az Európai Közösség 1452/
2003 (14. Aug.) rendelete alapján, minden
EU-s tagállamnak valamennyi felhasználó
számára hozzáférhetô ökológiai szaporító-
anyag adatbázist kellett létrehoznia, mely-
ben az adott idôpontban rendelkezésre ál-
ló vetômagmennyiségek szerepelnek. Ezt a
tagállamok vetômagfelügyeleti szervei,
vagy az ökológiai gazdálkodást ellenôrzô
szervezetek mûködtetik.

Magyarországon a Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Központ,
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgató-
sága (volt Országos Mezôgazdasági Minô-
sítô Intézet) honlapjáról (www.ommi.hu)
érhetô el az adatbázis. A rendszer tartal-
mazza a faj, fajta, fémzárolási azonosító,
szállító cég, fajtaminôsítô adatait. A gaz-
dálkodók errôl, illetve a többi tagállam ha-
sonló listáiról tájékozódhatnak az ökovetô-
mag kínálatról. 

Bár ökológiai vetômagból a kínálat
egyre szélesebb, mégis vannak fajok, fajták
melyekbôl nem áll rendelkezésre megfele-
lô mennyiség. Ilyenkor a gazdálkodók az
ôket ellenôrzô szervezet engedélyével fel-
használhatnak hagyományos termesztés-
bôl származó, de szintetikus csávázószerrel
nem kezelt vetômagot, szaporítóanyagot.
Hagyományos, nem csávázott vetômag
használatára a gazdálkodó az alábbi ese-
tekben kérhet engedélyt: 

– ha azoknak a fajoknak, amelyeket a
felhasználó be kíván szerezni, egyet-
len fajtáját sem tartják nyilván az elô-
írt adatbázisban;

– ha egyetlen beszállító sem tud vetô-
magot vagy burgonya vetôgumót
szállítani a vetés vagy a telepítés
elôtt, jóllehet a felhasználó a vetô-
magot vagy a burgonya vetôgumót
idôben rendelte meg;

– ha az a fajta, amelyet a felhasználó be
kíván szerezni, nem szerepel az adat-
bázisban, és a felhasználó bizonyítani
tudja, hogy ugyanennek a fajtának
egyetlen nyilvántartott változata sem
megfelelô, és hogy ezért termelése ér-
dekében az engedély elengedhetetlen;

– ha a tagállam illetékes hatóságának
egyetértésével a kutatási célú fel-
használás, a kis területen végzett faj-
takísérlet vagy a fajtamegôrzés céljá-
ból történô felhasználás igazolható.

Az engedélyt vetés elôtt kell kérni. En-
gedély csak az egyéni felhasználóknak ad-
ható egy adott idényre, és az engedélyért
felelôs hatóság vagy szerv nyilvántartja az
engedélyezett vetômag vagy burgonya ve-
tôgumó mennyiségét. 

Mivel az eltérési engedélyeknek száma
nagy, már 2004–2005-ben uniós szinten vi-
ta alakult ki arról, hogy szükséges-e kiindu-
lási anyagnak is ökológiai szaporítóanya-
got használni. 2005 végén azok a nézetek
kerültek túlsúlyba, melyek az ökológiai sza-
porítóanyag használatához ragaszkodnak.
Az Európai Vetômag Szövetség (ESA) 2005.
évi konferenciáján minden szekció egyhan-
gúan elfogadta, hogy az ESA tartsa fenn ál-
láspontját, miszerint az ökológiai gazdál-
kodás feltétele legyen a kötelezô ökovetô-
mag használat.

A kérdés az, hogy a gyakorlatban ho-
gyan érvényesülnek a fenti elvek. Az Euró-
pai Unióban a legtöbb tag- és csatlakozás-
ra készülô országban nem csak ismerik, de
érvényesítik is az elveket. 

A vetômaghasználatot azonban elsôsor-
ban az ökológiailag mûvelt növénytermesz-
tô területek nagysága, a gazdaságok száma,
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Az ökológiai vetômag
A sikeres növénytermesztés érde-
kében az Európai Unió agrárgaz-
daságában kiemelt fontossággal
kezelik a fajta és vetômaghaszná-
lat kérdéseit, nemcsak a konven-
cionális, hanem az ökológiai
gazdálkodásban is. Az alapelvek
mindkét gazdálkodási formában
azonosak, de az ökológiai
termesztésben ezeken kívül
speciális szakmai és jogszabályi
ismeretek szükségesek.
Az ökológiai vetômaghasználat
alapelve és célja, hogy az ökoló-
giai gazdálkodók meg tudják
valósítani a teljes körfolyamatot,
hogy a gazdálkodás minden eleme
a feltételrendszernek megfeleljen.



valamint vetésszerkezete befolyásolja. Az 1.
számú ábra az ökológiailag mûvelt területek
nagyságát, a 2. számú ábra az ökogazdaságok
számának alakulását mutatja 1985 és 2004
között az Európai Unióban.

Egy európai pályázat keretében
(CHANNEL 6) 2004-ben 15 országban
(Ausztria, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársa-
ság, Észtország, Németország, Magyaror-
szág, Olaszország, Litvánia, Lettország,
Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia,
és Szlovénia) gyûjtöttünk adatokat az öko-
vetômag termesztésrôl és használatról. A
vizsgált országok közül 12-ben folyik öko-
vetômag termesztés és mérhetô az ökove-
tômag használat is. Az ökogazdálkodók
többségében szántóföldi mezôgazdasági
haszonnövények vetômagjait keresték (9
országban ez volt a meghatározó) és má-
sodsorban kerestek zöldség fajokat és faj-
tákat. Legnagyobb felhasználás gabonafé-
lékbôl, kukoricából és nagymagvú hüvelyes
növények ökovetômagjából van. Keresik a
vetôburgonyát és újabban a magról szapo-
rítható gyógy és illóolajos növények vetô-
magjait. 

A vetômagtermesztô ökogazdaságok
száma viszonylag alacsony, összevont eu-
rópai adatokat az utolsó két évrôl nem ta-
láltunk, de a fent említett pályázat felméré-
se szerint a résztvevô országokban 2004-
ben 976 db volt a 10 ha-nál kisebb területû
vetômagtermelô gazdaság, 1.209 gazdaság
mûködött 10 és 150 ha közötti területen és
150 ha fölött 307 db üzemet találtunk. A kí-
nálat elsôsorban néhány európai vetômag-
vállalat nevéhez kötôdik.

Magyarországon az ökológiailag mûvelt
területek és gazdaságok számának alakulá-
sát a Biokontroll Hungária Kht.(2006) ada-
tai szerint az 1. számú táblázat szemlélteti.

A magyar ökogazdálkodók termesztésük-
höz részben hazai, részben határainkon kívü-
li kínálatból tudják a vetômagot biztosítani.
A szántóföldi vetômagigények hazai termesz-
tésbôl általában fedezhetôk, míg a zöldség-
növények vetômagjaiból jelentôs mennyiség
elsôsorban Németországból és Ausztriából
kerül be az országba, de a többi közvetlen
szomszédunknál is növekszik az ökovetômag
termesztô területe. Magyarországon az egye-
di kérelem alapján szokványos vetômag fel-
használásra kiadott engedélyek száma 2005-
ben 578 db, 2006-ban 604 db volt.

A Magyarországon termesztett és mi-
nôsítetten betakarított vetômag mennyisé-

gekrôl pontos adataink vannak. Az ökove-
tômag termesztés során a vetômag-szapo-
rítások ellenôrzéséért felelôs MgSzH illeté-
kes felügyelôje és az ökológiai gazdálkodás
tanúsítására illetékes szakember együttes
jegyzôkönyve alapján születik meg a tanú-
sítás és fémzárolás, de sajnos sok esetben
a megtermelt és betakarított vetômag nem
kerül végleges minôsítésre. Gyakran minô-
sítés nélkül elvetik saját célra vagy to-
vábbadják, (annak ellenére, hogy a jogsza-
bályok szerint ez már forgalmazásnak mi-

nôsül), ezért nehéz a tényleges felhaszná-
lást megítélni. A legértelmezhetôbb tájé-
koztató adatokat ezért az alkalmas (elfoga-
dott) ökovetômag termôterületek nagysá-
ga és az arról betakarított nyersvetômag-
termés adják. A 2. sz. táblázatban a 2006. év
adatait mutatjuk az OMMI hiteles nyilván-
tartása alapján.

A táblázatból látható, hogy 2006-ban
legnagyobb szaporító területe 245 ha az
olasz perjének volt, de jelentôs az ôszi bú-
za, mézontófû, lucerna, tavaszi bükköny és
fehér mustár vetômag-elôállítás is. A 67 ha
alkalmatlannak minôsített terület nagy ré-
sze (40 ha) fajkevertség, a többi elemi kár,
gyomosság és gombás fertôzöttség miatt
lett kizárva.

2006-ban 12 faj, összesen 520 tonna
vetômagjának esetében igazolták a hivatal
felé, hogy ökológiai vetômag-elôállításból
származó tételt terjesztenek elô fémzáro-
lásra. Ennek a mennyiségnek közel felét az
ôszi búza tételek teszik ki. Ezen kívül csak a

92007/2 • Vetômag

ÖKOGAZDÁLKODÁS

1. táblázat
Ökológiai gazdálkodást folytató termelôk és ellenôrzött területek nagysága Magyarországon

(Biokontroll Hungária Kht. adatai)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ellenôrzött 15.772 21.565 32.609 47.221 79.178 103.672 113.816 128.690 122.615 116.197

terület (ha)

Vállalkozások 161 330 327 471 764 995 1.155 1.420 1.353 1.249
száma

1. ábra 
Minösített ökológiai és átállás alatt lévô területek alakulása Európában

1985 és 2004 között

Forrás: Organic Centre, Wales)

2. ábra 
Ökológiai minôsítésû és átállás alatt lévô gazdaságok számának alakulása

Európában 1985 és 2004 között

Forrás: Organic Centre, Wales)



tönkölybúza mennyisége jelentôs, vala-
mint fajlagosan a fûszerpaprikáé, ahol az
összes fémzárolt mennyiség 5%-a biovetô-
mag. A fajválaszték jelentôsen csökkent az
elôzô évi 19 fajhoz viszonyítva, a fémzárolt
mennyiség viszont közel megegyezô (3. szá-
mú táblázat).

A felsorolások alapján a fajok széles
választékát kínálják ökovetômagból a ma-
gyar termesztôk, mely azt jelzi, hogy való-
ban igény van az ökológiai szaporító-
anyagra. A helyzet sajnos azonban az,
hogy a hazánkban megtermesztett ökove-
tômag nagy része exportra kerül. Legna-
gyobb export kereslet a gabonafélék öko-
vetômagja iránt van.

Az ökovetômag használat helyzetének
elemzésénél felmerül a fajtaválaszték kér-
dése is. Legtöbb esetben a kérdés úgy ve-
tôdik fel, hogy van-e egyáltalán ökoter-
mesztésre alkalmas fajta, és csak második-
ként következnek a szaporító anyagra vo-
natkozó kérdések.

A felhasználható fajták körét kétféle
szempontból közelítik meg, az elsô cso-
portba tartoznak a már meglévô (GMO ki-
zárva) fajták. A második csoportba tartoz-
nak az úgynevezett ökológiai nemesítéssel
elôállított fajták. 

Az ökológiai gazdálkodás sajátosságai
miatt a fajtákkal szemben igen határozott
igények fogalmazódnak meg a gazdálkodók
részérôl. Legfontosabb tulajdonságként a
termelôk a betegségekkel és rovar fertô-
zöttséggel szembeni ellenállóságot és a
fajták adaptációs képességét, jó gyökere-
sedô képességet és gyomelnyomó képes-
séget jelölik meg a kiegyenlített termésho-
zam és a minôségi igények mellett. 

Az ökológiai gazdálkodásban élenjáró
európai országok törekednek arra, hogy faj-
taminôsítési rendszerük követni tudja az új
irányvonalat és néhány országban már cél-
zott növényfajta kísérletek eredményeivel,
ajánlati fajtajegyzékekkel segítik az ökogaz-
da fajtaválasztását, ebben Franciaország,
Svájc, Ausztria jár az élen.

Az Európai Bizottság Vetômag és Sza-
porítóanyag Bizottsága napirendjére tûzte

az ökológiai termesztésbe bevonható tra-
dicionális- és tájfajták könnyített engedé-
lyezésének kérdését is.

Sajnos, teljes körû fajtavizsgálatokra,
illetve ajánlati fajtajegyzékre hazánkban
anyagi fedezet hiányában a közeljövôben
nincs kilátás. A téma aktualitását és fon-
tosságát jelzi, hogy konzorciumi közremû-
ködéssel 2004 és 2006 között e témában
kutatás készült, melynek keretében már
köztermesztésben lévô fajták viselkedését
vizsgálták ökológiai gazdálkodás körülmé-
nyei között. A kutatás eredményeképp
ôszi búzából, tavaszi árpából, zabból,
napraforgóból, burgonyából és szárazbor-
sóból készült ajánlati fajtalista. Folynak
kutatások az ökogazdálkodásban pozitív
eredménnyel alkalmazható vetômagkeze-
lések kidolgozására is. Egyes nyári fajta-
bemutatókon már kitérnek a fajták ökoló-
giai termesztésre való adaptációs képes-
ségére is.

Az ökológiai fajtanemesítés kérdését
az EU illetékes bizottsága is napirendre
tûzte. Hollandiában a wageningeni egye-
temen megalakult az elsô, kifejezetten
ökológiai nemesítéssel foglalkozó tanszék.
Néhány európai nemesítôház foglalkozik

ökológiai nemesítéssel, ahol az IFOAM
ajánlásait veszik figyelembe néhány ne-
mesítôi program során, mely a genetikai-
lag módosított szervezetek használatát és
egyéb nemesítési módszereket is kizár az
ökológiai gazdálkodásra ajánlott fajták
elôállításánál.

Addig marad a tapasztalat, kevésbé
igényes, jó rezisztencia tulajdonságokkal
rendelkezô fajta ökológiai körülmények kö-
zött, minôsített szaporításból származó, is-
mert és vizsgált minôségi tulajdonságok-
kal rendelkezô, minél jobb csírázóképessé-
gû vetômagját vessük. 

Az ökológiai vetômag címkéjén szere-
pelnie kell az ellenôrzô szervezet kódjának,
elôállítási módjára való utalásnak, hiszen
mint termék ugyanazon szabályok vonat-
koznak rá, mint más mezôgazdasági vagy
élelmiszeripari termékre.

Az ökovetômag esetében is a teljes
nyomonkövethetôség biztosított. A vetô-
mag a sikeres termesztés kulcsa, érdemes
áldozni rá, mert megtérül!

Divéky-Ertsey Anna
Budapesti Corvinus Egyetem

Ökológiai és Fenntartható
Gazdálkodási Rendszerek Tanszék
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2. táblázat

2006. évi ökovetômag szaporítás (ha ) és betakarított nyers termés (t) 
(OMMI adatok)

Faj Szemlélt terület Alkalmatlan Betakarított
(ha) terület (ha) nyers termés (t)

ôszi búza 164,5 0 675,0
tönköly búza 66,5 21,5 159,5
ôszi rozs 18,6 0 42,4
tavaszi zab 19,1 3,9 35,7
tavaszi árpa 12,0 0 31,1
kukorica 5,0 0 27,2
pohánka 7,8 0 2,1
ôszi káposztarepce 6,0 0 9,8
fehér mustár 107,5 0 85,4
olajretek 67,9 0 55,2
olajlen 5,0 0 9,7
kender 18,0 0 8,4
szója 34,0 0 105,3
szöszösbükköny 75,0 18 27,6
tavaszi bükköny 116,1 0 119,2
lucerna 114,5 22,9 5,7
hollandi perje 41,1 0 55,8
olasz perje 245,8 0 230,0
hibrid perje 11,8 0 3,7
mézontófû 121,2 0 44,7
burgonya 1,0 0 27,0
olajtök 10,0 0 -
sütôtök 0,2 0 -
spárgatök 0,2 0 -
paradicsom 0,3 0 -
étkezési paprika 0,3 0 -
fûszerpaprika 5,0 1,0 1,2
cékla 0,3 0 -
petrezselyem 0,3 0 -
sárgarépa 0,3 0 -
fejes saláta 0,3 0 -
vöröshagyma 0,3 0 -
sóska 0,3 0 -

Összesen: 1276,2 67,3 1761,7

3. táblázat
A fémzárolt vetômagtételek mennyisége 2006-ban

(OMMI adatok)

Faj Fémzárolt mennyiség
(kg)

ôszi búza 251 920
tönköly búza 131 440
rozs 19 900
kukorica 31 783
napraforgó 3 175
lóbab 10 000
szója 45 950
csicseriborsó 3 800
olajretek 7 514
ôszi káposztarepce 6 697
olajlen 7 000
fûszerpaprika 1 040
Összesen: 520 219



Az elmúlt néhány hónap zökkenômentes
vetômag-minôsítési feladat végzése azon-
ban azt bizonyítja, hogy megôrizhetô volt a
korábban egységes szakmai eljárásrend a
vetômagvizsgálat, a hatósági ellenôrzés és
a minôsítés minden területén.

Hatósági, közigazgatási ügyek

A vetômag-minôsítési munka több ponton
megváltozott és egyszerûsödött, valamint új
feladatokkal bôvült január elseje után a
Növénytermesztési Hatóságként eljáró vetô-
magfelügyeleti szakterület tevékenységi köre.

Az elsô és legfontosabb változás a
hatósági, közigazgatási ügyek joghatálya.
Az új elôírások szerint:

I. fokon a megyei Vetômagfelügyeleti
Osztály (területi szerv),

II. fokon pedig a Központ jár el. 

Vetômag hatósági eljárás vonatkozásában a
Központ – mely alatt a budapesti vetô-
magfelügyeleti szakterület osztályait, a
Központi Vetômagvizsgálati Laboratóriu-
mot és a monorierdôi Fajtakitermesztô
Állomást kell érteni – országos illetékességgel
rendelkezik, döntése ellen közigazgatási eljárás
keretben fellebbezésnek helye nincs. Minden
olyan esetben, amikor a Központ az elsô
fokon eljáró hatóság, az általa meghozott
határozatok ellen jogorvoslatért a Közigazgatási
Bíróság felé lehet fordulni. 

A vetômag-minôsítés különbözô rész-
folyamataiból számos vizsgálat és eljárás
Központi hatáskörben van. A leglényege-
sebbek ezek közül:

– a budapesti ISTA akkreditált vetô-
magvizsgáló laboratórium által kizá-
rólagosan végzett export és import
vetômagtételek vizsgálata és minôsí-
tése,

– a fajtaazonosító kitermesztés,
– a burgonya vetôgumó minôsítéshez

kapcsolódó vizsgálatok (rügydug-
vány, ELISA), 

– a genetikai fajtaazonossági vizsgála-
tok, 

– a vetômagtételek egyes kórtani vizs-
gálatai, valamint 

– a vetômagvak GMO-vizsgálata. 
A minôsítési részterületek szinte mind-

egyikéhez kapcsolódik valamilyen engedé-
lyezési eljárás, az automata mintavevô
eszköz engedélyezésétôl a kiszerelési en-
gedélyeken keresztül, a zöldségfajok stan-
dard vetômag-elôállítóinak nyilvántartás-
ba vételéig széles a paletta. Mindezen ha-
tósági eljárás során a központ elsô fokon
jár el, és döntései ellen fellebbezésnek he-
lye nincs. A jogorvoslati lehetôség kérdé-
sét tovább nehezíti, hogy korábban a
felettes, irányító szerv – minisztérium –
másod fokon, vagy jogszabályi felhatal-
mazással egyedi elbírálás alapján engedé-
lyezhette egyes követelményeknek nem
megfelelô vetômagtételek forgalomba ho-
zatalát, melyre vetômag törvény módosítás
miatt jelenleg már nincs mód. A vetômag-
vizsgálati és engedélyezési munkánk során
ezért a jövôben még körültekintôbben kell
eljárnunk, hiszen fellebbezésre nincs
lehetôség.

A jogorvoslat kérdéséhez szorosan kap-
csolódik a területi illetékesség. A jogelôd
OMMI Területi Vetômagfelügyelôségek
több megyére, régióra kiterjedô területi il-
letékességüket a megyei Hivatalok Vetô-
magfelügyeleti Osztályaként megtartották,
ezáltal a vetômag-elôállítók, ügyfelek ki-
szolgálása az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelôen változatlan helyrôl történik.

A Mezôgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal megalakulásával egy idôben módosí-
tásra került a Növényfajták állami elisme-
résérôl, valamint a szaporítóanyagok elôál-
lításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény (2006. évi CIX.tv). A
törvénymódosításra az MgSzH létrehozása
és a minisztérium valamint, újonnan neve-
sített Növénytermesztési Hatóság vetô-
mag törvényben foglalt feladatainak meg-
változása miatt volt szükség. 

A Növénytermesztési Hatóság feladatait az
MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti
Igazgatósága látja el. Az MgSzH megalakítá-
sakor koncepcionális cél volt, hogy a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium által lefolytatott elsô és másodfokú
hatósági eljárások a minisztérium alá ren-
delt mezôgazdasági szakigazgatási felada-
tokat ellátó intézményekbôl kialakított Hi-
vatalba kerüljenek. 

A vetômag törvény által szabályozottan
ilyen tevékenységek:

– a vetômag-szaporítási zárt körzet
engedélyezése, 

– az állami elismerésre bejelentett nö-
vényfajták egyedi szaporítása, 

– az általános forgalomba hozatali
követelménynek nem megfelelô vetô-
magtétel eseti felhasználásának en-
gedélyezése. 

Az egyedi szaporítási engedély kiadása
az adminisztrációs folyamat rövidülésével
gyorsabb lesz. A zárt körzet engedélyezés
új feladat, de az ellenôrzés már korábban
is a minôsítô hatóság feladata volt. A sza-
porítóanyagok eseti felhasználásának en-
gedélyezése vetômag vonatkozásában pe-
dig elenyészô számban fog jelentkezni, hi-
szen számos egyéb Közösségi szinten sza-
bályozott speciális forgalomba hozatali
lehetôség áll rendelkezésre (pl. fajtajelölt
kísérleti célú forgalomba hozatal).

A vetômagtételek növényútlevél kiadá-
si – növényútlevél adatok feltüntetése a
hatósági vetômag függôcímkén – eljárás-
rendje egyszerûsödik, az adminisztrációs
adatküldés lerövidül, mivel a Mezôgazda-
sági Szakigazgatási Hivatalon belül zajlik
majd az ügyintézés. Ezt segíti elô az idei
évre tervezett informatikai fejlesztés, mely
a vetômag-vizsgálati és minôsítési prog-
ramrészek megújítását célozza. Az elmúlt
évben a hatósági ellenôrzések nyilván-
tartási programja készült el, lehetôvé téve
a hatósági ellenôrzések számítógépes ter-
vezését, dokumentálását és kiértékelését.

ÖKO vetômag adatbázis
A Növénytermesztési Hatóság feladatköré-
be tartozó ÖKO vetômag adatbázis nyil-
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A vetômag-minôsítés aktuális kérdései
A mezôgazdasági szakigazgatás
átfogó átszervezését követôen
a vetômag-ellenôrzési és  minô-
sítési hatósági tevékenységeket a
jogelôd Országos Mezôgazdasági
Minôsítô Intézet Vetômag-
felügyeleti Fôosztályából,
a Fajtakitermesztô Állomásból 
és a területi Vetômagfelügyelô-
ségekbôl létrejövô Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központjá-
nak vetômagfelügyeleti szak-
területe, illetve a megyei hivatalok
vetômagfelügyeleti osztályai látják
el. A vetômag-elôállítók hatéko-
nyabb és magasabb színvonalú
kiszolgálását célzó változásokat
számos szakmai tárgyú, tájékoztató
cikk és elôadás taglalta, de idô-
szerûvé vált a január elseje óta
eltelt idôszak gyakorlati hatá-
sainak értékelése is. A szervezeti
átalakulás alapjaiban átírta az
elmúlt évtizedekben kialakult
mûködési struktúrát, hiszen
különváltak a területi egységek,
a központi fôosztály és a fajtakiter-
mesztô állomás egysége.
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vántartási rendszere is meg-
változott január 1-jével. Az
intézeti honlapon található
vetômag-forgalmazók beje-
lentései alapján összeállított
lista sajnálatos módon sok,
már ténylegesen nem meglé-
vô vetômagtétel adatait tar-
talmazta, mivel a bejelentôk
megfeledkeztek töröltetni az
eladott készleteket az adat-
bázisból. Nincs lehetôségünk
folyamatosan ellenôrizni a
listán szereplô adatok való-
diságát, ezért minden év ja-
nuár 1-jén automatikusan
töröljük az összes ÖKO vetô-
magtételt az adatbázisból.
Ezzel egy idôben  kérjük a
forgalmazókat, hogy a felaján-
lott, még ténylegesen meglé-
vô ÖKO vetômagtételeik be-
jelentését ismételjék meg,
így biztosítható az ÖKO vetô-
magpiac hiteles tájékozta-
tása.

Laboratóriumi
vetômagvizsgálat

Az elmúlt évben a labora-
tóriumi vetômagvizsgálat te-
rületén célként kitûzött és
elôkészített egységes akkre-
ditáció terve nem valósult
meg. A területi egységek és a
budapesti laboratórium egye-
di független nemzeti NAT
akkreditációját azonban fen-
ntartjuk. A megyei Vetômag-
vizsgálati Osztályok minde-
gyike Vetômagvizsgáló Laboratóriumot
mûködtet, mellyel biztosítják az
illetékességi területükön jelentkezô hazai
célú forgalomba kerülô vetômagtételek
vizsgálati megrendeléseinek teljesítését. A
Központ Vetômagfelügyeleti szakterület
szervezeti egységén belül a Központi Vetô-
mag-vizsgálati Laboratórium a nemzetközi
(ISTA) és hazai (NAT) akkreditációjának
fenntartása mellet az elôzô évek gyakor-
latának megfelelôen irányítja és felügyeli a
területi szervek egységes vetômag-vizs-
gálati tevékenységét. 2007. évi fejlesztési
céljaink között szerepel a budapesti labo-
ratórium GMO vizsgálati akkreditációjának
megszerzése, mivel a 2006. év végén meg-
jelent  géntechnológiai törvény-módosítás
és az együtt-termesztésrôl szóló végreha-
jtási rendelet megteremti a jogszabályi
kereteit az esetleges jövôbeni GMO fajta-
használatnak. A jogszabályok megjelen-
tetésével párhuzamosan azonban a ma-
gyar kormány által képviselt széles körû

támogatással bíró védzáradéki eljárás a
MON810 géntechnológiai módosítást tar-
talmazó kukorica fajta teljes körû haszná-
latát tiltja Magyarországon. Az akkreditált
vizsgálat kialakítása azért válik még szük-
ségesebbé, mivel az Európai Unió Bizott-
sága tervezi a vetômag-elôállításra és for-
galmazásra vonatkozó GMO határérték
rendeleti szabályozását.

Várható rendelet-módosítások

A hazai vetômag szakmai jogszabályok te-
rületén az elmúlt évben mindössze a kalá-
szos gabonák tételnagyságát érintô rende-
let-módosítás jelent meg, de idén várható
az EU Közös Fajtakatalógusba és kötelezô
minôsítési körbe bekerülô új zöldségfajok
(csemege kukorica, rebarbara, egyes hagy-
mafajok) szabályozását célzó hazai rende-
let-módosítás. A vetômag és szaporító-

anyag vonatkozásában a 2007. évi Uniós
jogalkotási terv a 2005-ben a Bizottság
által meghirdetett „Jobb Szabályozás” fi-
gyelembe vételével a tagországok javasla-
tai alapján számos elképzelést tartalmaz.
Kiemelt prioritást élvez a génmegôrzésre,
amatôr fajtákra vonatkozó jogszabály meg-
jelentetése, a vetômag GMO határérték
bevezetése és az irányelvek hatálya alá tar-
tozó fajok kezelése (törlés és bôvítés).
Tovább folytatódhat az átruházott jogkör-
ben végezhetô vizsgálati tevékenységek
körének bôvítése. 

Mind a szervezeti, mind pedig a jog-
szabályi változások a fejlesztés, valamint
hatékonyságnövelés irányába mutatnak,
végrehajtásukra pedig az MgSzH Központ
és területi szervek vetômag-minôsítést
végzô szakemberei felkészültek.

Polgár Gábor
igazgató-helyettes
MgSzH Központ

Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal vetômagfelügyeleti szakterületének elérhetôségei

Név Cím Telefon/fax
Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 1024 Budapest, Telefon: 06-1-336-9330
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Keleti Károly u. 24. Fax:      06-1-336-9096
Vetômagszaporítási Osztály .

Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 1024 Budapest, Telefon: 06-1-336-9460
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Keleti Károly u. 24. Fax:      06-1-336-9096
Minôsítésfelügyeleti és Nyilvántartási Osztály

Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 1024 Budapest, Telefon: 06-1-336-9329
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Keleti Károly u. 24. Fax:      06-1-336-9096
Központi Vetômagvizsgálati Laboratórium

Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 2213 Monorierdô, Telefon: 06-29-419-332
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Beton u. 86. Fax:      06-29-619-078
Fajtakitermesztô Állomás

Baranya Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal 7622 Pécs, Telefon: 06-72-511-190
Földmûvelésügyi Igazgatóság Nagy Lajos király u. 1. Fax:      06-72-511-192
Vetômagfelügyeleti Osztály

Békés Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal 5620 Békéscsaba, Telefon: 06-66-520-450
Földmûvelésügyi Igazgatóság Pf. 75. Fax:      06-66-520-456
Vetômagfelügyeleti Osztály

Fejér Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Telefon: 06-22-316-483
Földmûvelésügyi Igazgatóság Major u. 18. Fax:      06-22-512-172
Vetômagfelügyeleti Osztály

Gyôr-Moson-Sopron Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal 9021 Gyôr, Telefon: 06-96-310-133
Földmûvelésügyi Igazgatóság Aradi vértanúk útja 12. Fax:      06-96-510-965
Vetômagfelügyeleti Osztály

Hajdú-Bihar Megyei Mez_gazdasági Szakigazgatási Hivatal 4031 Debrecen, Telefon: 06-52-521-511
Földmûvelésügyi Igazgatóság Széchenyi u. 62. Fax:      06-52-521-518
Vetômagfelügyeleti Osztály

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal 5000 Szolnok, Telefon: 06-56-422-103 
Földmûvelésügyi Igazgatóság Kossuth L. u. 2. Fax:      06-56-512-528
Vetômagfelügyeleti Osztály

Vas Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal 9700 Szombathely, Telefon: 06-94-514-740
Földmûvelésügyi Igazgatóság Gagarin út. 2. Fax:      06-94-313-269
Vetômagfelügyeleti Osztály



Az Államilag Elismert Fajták Kísérleti Rend-
szere, mely elveiben követi az EU posztre-
gisztrációs rendszereit, biztosítja hogy a fel-
használók kipróbált, megfelelô mennyiség
és ismert minôség elérésére képes növény-
fajták közül választhassanak, és megakadá-
lyozza, hogy ökológiai feltételeink között
biztonságosan nem termeszthetô növényfaj-
ták vetômagja kerüljön forgalomba.

Az állami elismerést követôen a fajták
további összehasonlító vizsgálata több
okból indokolt: 

• minden évjárat más-más feltételeket
jelent az eltérô tulajdonságú fajták
számára, és a különbözô körülmé-
nyek között szerzett kísérleti tapasz-
talatok segítik a megalapozott faj-
taválasztást,

• a kórokozók rassz összetétele folya-
matosan változik (fôként napraforgó-
nál), ezért az eltérô rezisztencia hát-
terû fajták egymáshoz viszonyított
teljesítménye nem állandó,

• a különbözô években elismert fajták
csak így hasonlíthatók össze,

• az Európai Unió tagjaként bármely
uniós tagországban elismert növény-
fajtát lehet hazánkban forgalmazni és
termeszteni, ezért a hivatalos fajtam-
inôsítés már kevésbé tudja ellátni
eredeti funkcióját, a termelôk védel-
mét az indokolatlanul nagy kockáza-
tot jelentô fajták megjelenésével
szemben. 

Az államilag elismert fajták további
vizsgálata piacgazdaságban nem állami
feladat, ugyanakkor alapvetô termelôi ér-
dek. Jól szervezett mezôgazdasággal ren-

delkezô országokban fôként termelôi szak-
mai szervezetek és/vagy regionális önkor-
mányzatok szervezésében és finanszírozá-
sában végzik az ilyen kísérleteket, a gazdál-
kodók tájékoztatása érdekében. 

A Vetômag Szövetség és Terméktanács
kiemelten fontosnak tartja, hogy a Magyar-
országon termesztett fajták értékét objek-
tív kísérletekkel lehessen bemutatni, ezért
kezdeményezte a fajták posztregisztrációs
rendszerének újraélesztését. A távlati cél
mindenféleképpen az, hogy a kísérlet ha-
szonélvezôi a termelôk teremtsék meg
hozzá a feltételeket, lehetôleg minél több
szereplô részvételével.

A kukorica államilag elismert kísér-
letében a fajtabejelentôk a korábbi gyakor-
latnak megfelelôen önkéntes kiválasztás
alapján jelentették be vizsgálatra a már
elismert fajtáikat. Az EU csatlakozás utáni
helytelen értelmezés és ebbôl származó
pénzforrás hiányában a beállított fajták
száma folyamatosan csökkent, kukorica
esetében 2006-ra ez olyan állapotot ered-
ményezett, mely szerint az országos vetés-
területen termesztett hibridek több mint
3/4-ét bejelentôk már nem vettek részt
ebben a kísérleti rendszerben.

Ennek a problémának az orvoslására,
több egyeztetô tárgyalás során, a Vetômag
Szövetség és Terméktanács kukorica szek-
ciójának illetékes szakemberei, valamint az
MgSzH szakmai testülete együttesen kidol-
gozta a 2007. évi minôsített kísérlet meto-
dikáját. Ez a kísérleti módszertan az állami
fajtaminôsítô kísérletek vizsgálati metodi-
káján alapul, a fô eltérési pontok értelem-
szerûen a fajtakiválasztásban, valamint
vizsgálati helyek számában, azok területi
elhelyezkedésében mutatkoznak meg.
Mindkét szempontnál vezérelv volt a fent
már említett termelôi érdekek maximális
figyelembevétele.

A jelenlegi metodika szerint hazánkban
bejelenteni és regisztráltatni szemes kuko-
ricát FAO 240–599-ig, míg silókukoricát
ezen felül is (igen késôi FAO 600<) lehet. A
fajtaregisztráció és a köztermesztésben
szereplô fajták között azonban eltérés
mutatkozik, így a minôsített sor összeál-
lításánál eleve a termesztésben kis hánya-
dot képviselô silókukorica, valamint a ké-
sôi szemes kukorica (FAO 500<) csoportok
nem kerültek be.

A kísérlet fajtaszámát 45 hibridben maxi-
malizálták, ez valamivel több mint 10 %-a a
jelenlegi Nemzeti Fajtajegyzéken szereplô
kukoricáknak, valamint ez a még egysége-
sen kezelhetô kísérletnek egy egészséges,
átlátható mennyisége.

A fajtakiválasztás egyik alappillére volt,
hogy az újonnan regisztrált, a piacon még

bizonyítani nem tudó hibrideknek is meg-
teremtettük az esélyt a versenyben való
részvételre azáltal, hogy az állami elisme-
rés után közvetlenül beemeltük ôket a
kísérletbe.

Mind a térbeli (minôsített és minôsítô
kísérletek között), mind az idôbeli (idei
minôsített, jövô évi minôsített kísérletek
között) átjárhatóság biztosítása érdekében
a három éréscsoport mindhárom standard-
ját szerepeltetjük a kísérletben, annak
ellenére, hogy az értékelés továbbra is a
csoport fôátlaga alapján történik.

A fennmaradó fajtaszámot a vetômag
eladási lista alapján töltöttük fel, a legna-
gyobb mennyiségben eladott fajtától hal-
adva, a kisebb mennyiségben eladott felé.

Mindezek után a nemesítôházaknak le-
hetôséget biztosítottunk arra, hogy az
adott fajtaszám keretükön belül (standard
kivételével), szabadon lecserélhessék azokat a
fajtáikat, melyekrôl úgy ítélték meg, hogy
ennél jobb genetikai potenciállal rendelke-
zôt tudnak versenyeztetni.

A fent leírtak alapján, minden okunk
megvan azt feltételezni, hogy a hazai kuko-
ricatermesztést nagymértékben segítô,
erôs és jó terméseredményt produkáló faj-
tasort sikerült összeállítanunk a 2007-es
esztendôre.

A helyek számának maximumát elsô-
sorban a pénzügyi korlátok határozták meg
15 vizsgálati helyben, ehhez dolgoztuk ki a
lehetôségeink szerinti legjobb területi
elosztást. Így lesz kísérlet a nagy kukorica-
termô vidékeken (Debrecen, Mezôhegyes,
Iregszemcse, Kaposvár, Tordas, stb.), idén
jobban lesz reprezentálva a Nyugat-Du-
nántúl (Pölöske, Szombathely) és a Dél-
Alföld (Jánoshalma, Székkutas), ugyanak-
kor a kukorica szempontjából kisebb jelen-
tôségû régiókba (Észak-Magyarország), az
eddigi gyakorlattal ellentétben, nem kerül
beállításra fajtasor.

A minôsített sor vizsgálati metodikájá-
ban mindenképpen említésre méltó vál-
tozás az elmúlt évekhez képest, hogy idén
a 15 helybôl 5 helyen lesz vízleadás mérési
sorozat, mellyel a termésmennyiség mellett
a másik nagyon fontos tulajdonság, a te-
nyészidô is ellenôrizhetôvé, jobban megis-
merhetôvé válik a termelôk számára.

Reményeink szerint, a várhatóan száraz
nyár ellenére sikerül szép és eredményes
kísérleteket értékelni. Szeretnénk a nyár
folyamán lehetôséget teremteni gyakorlati
bemutatásra is, de az eredmények év végi
publikálása mindenképpen segítséget
nyújt a kukoricatermesztôknek.

Csapó József
MgSzH kukorica témafelelôs

Ruthner Szabolcs
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Államilag Elismert Fajták Kísérleti Rendszere
Magyarországon a Biológiai Ala-
pok Pályázatok megszûnése óta
nem mûködik megnyugtatóan
és kedvezôen az a független
kísérleti rendszer, amely megfelelô
információt nyújtana a termelôk
számára az egyes fajták termesz-
tési értékérôl. A Vetômag Szövet-
ség és Terméktanács, az IKR,
a KITE, a Gabonatermesztôk
Országos Szövetsége, valamint 
a Hôgyészi Agrokémia támogatásá-
val az idén elsôként kukoricából
indítja el a fajtakísérleteket.
A kísérletek tervezését és
kivitelezését az MgSzH
(OMMI jogutód) hálózata végzi.



Repce

A repcét óriási területnövekedés jellemzi.
Franciaországban a 2006-os ôszi vetések
nagy nyertese a repce. Az elôzô évhez vi-
szonyított területnövekedés + 170.000 ha,
így a mostani terület 1.555.000 ha, ez
abszolút rekordnak számít Franciaország-
ban, melybôl mintegy 800.000 ha-t szán-
nak bioüzemanyag elôállításra, és 713.000-
755.000 ha-t humán élelmezésre. A meleg
utószezon miatt a repcék jól fejlett állapot-
ban mentek a télbe. Fagyveszélyre az idei
télen nem kellett számítani, de néhány
szokatlan veszélyre figyelni kellett, mint pl.
az enyhe tél miatt korán megjelenô szkle-
rotínia. Ez a fertôzés viszonylag ritka volt,
és inkább az agronómiai hibákkal függött
össze.

A vetések utáni területnövekedés nem
jelenti egyben a minôsített vetômag pia-
cának egyértelmû emelkedését is. A
visszavetett vetômagok mértéke újra
emelkedôben van, és igen nehéz megbe-
csülni a valós részesedésüket a repce
területbôl. A következô repceszezont néz-
ve a termelôk még nagyobb területnöve-
kedést jósolnak, ami a bioüzemanyag elô-
állításban hasznosul.

A piac dinamizmusát jelzi az is, hogy
folyamatosan újul a fajtakínálat. Az egyik
nemzetközi cég 2006-ban 4 új fajtát is beje-
lentett a francia fajtakatalógusba, és szá-
mos francia cég jelentett be újabb fajtákat
az elmúlt évben. 

Napraforgó

A 2007-re vonatkozó elôrejelzések szerint
330.000 ha-ról 380.000 ha-ra, vagyis mint-
egy 15%-kal nô az ipari napraforgó terü-
letek nagysága. Az étkezési napraforgó te-
rületek nagysága viszont várhatóan

330.000 ha-ról kb. 160.000 ha-ra csökken.
A fenti két változást figyelembe véve
tehát, mintegy 100.000 ha-os csökkenés
várható az össz napraforgó területet tek-
intve, ami idén 540.000 ha körül alakul,
szemben a tavalyi 638.000 ha-al. A megfo-
gyatkozott érdeklôdés ellenére, a biodízel
elôállítás alapjául szolgáló napraforgó
fejlôdése tapasztalható, ami diészter elô-
állításnak köszönhetô. 34 új fajta került
fel a francia nemzeti fajtakatalógusba,
amibôl 4 magas olajsav tartalmú napra-
forgó. Ez a szám megegyezik a tavalyival,
de akkor 26:4 volt az arány, mind a 4
magas olajsavtartalmú (85% feletti). A
francia fajtakatalógus „A” listájában a je-
lenlegi norma 75%. Szklerotínia vizsgála-
tokat hivatalosan nem végeztek, mert a
2006 évi idôjárás nem kedvezett ennek a
betegségnek és ezek a körülmények nem
tették lehetôvé a korrekt vizsgálatok el-
végzését.

Kalászosok

A 2006-os év elsô félévében a kalászosok
árának enyhe emelkedése erôs növekedés-
be csapott át, októberben a 160 euró/t-át is
elérte. Ennek az erôs áremelkedésnek a
magyarázata az, hogy világviszonylatban is
gyenge volt a termés, legfôképpen a ked-
vezôtlen klimatikus körülmények miatt
(Ukrajnában és Oroszországban a fagy,
Ausztráliában a szárazság, Európában a
kora nyári kánikula). A franciáknak decem-
berben már igen nehéz volt egy-egy üzletet
megkötni, mivel a francia búza ára igen
magas volt az amerikai, orosz, ukrán és ka-
zah konkurencia áraihoz képest és az euró-
dollár árfolyam sem kedvezett a jó üzletek
megkötésének, de összességében elmond-
ható, hogy a szezon kiegyensúlyozott volt.

A 2006-ban betakarított francia termés
minôsége kiváló volt. A 2006-2007-ra vonat-
kozó becsléseket az 1. sz. táblázat tartalmazza.

Természetesen az emelkedô árak ered-
ményeképpen világviszonylatban növek-
szik a vetésterület, kb. 3,4%-al. Emelkedni
fog a termés mennyisége is, az EU-ban
11.4 millió tonnával, az USA-ban 5.7 millió
tonnával, Ausztráliában 11 millió tonnával,
a FÁK országokban 6 millió tonnával és
Indiában 4.5 millió tonnával, míg Kanadá-
ban, Argentínában, Kínában és a Maghreb
országokban (észak-afrikai térség) csök-
kenés várható.

Franciaországban az ôszi búza terület-
növekedése 35.000 ha, az ôszi árpa 24.000
ha, a durum búzának 20.000 ha, az ôszi ka-
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Franciaországi vetômagkörkép

1. táblázat
2006-2007-re vonatkozó becslések  (2007. februári adat)

Fajta Terület Vetômageladás Felújítási arány

(ha) változás Mennyiség (t) változás

Ôszi búza 4.850.000 +0.8% 344.000 +0.7% Stabil (52%)

Ôszi árpa 1.190.000 +1.8% 103.000 +2.2% Enyhe javulás (77%)

Durum búza 465.000 +2.9% 54.000 -4.6% Csökkenés (75%)

Tritikálé 330.000 Stabil 26.000 Stabil Stabil (65%)

Zab 65.000 Stabil 4.000 +12% Javulás (78%)

Ôszi kalászosok 7.020.000 +1.1% 533.000 +0.6% Stabil (63%)

összesen



lászosok franciaországi  összes területnö-
vekedése több, mint 80.000 ha.

A kalászos vetômag-szaporító terület
2006-ban elérte a 145.770 ha-t (2. sz. táblá-
zat), ez 4.700 ha-al kevesebb, mint 2005-ben
volt. A tavaszi kalászosok (kivéve durum
búza)  szaporító területe 17.276 ha volt, ez
-1,7%-os csökkenés a 2005-ös 17.505 ha-hoz
képest. A tavaszi kalászosok részesedése az
összes szaporításból 2006-ban 11,9 %-ot
képviseltek, 2005-ben 11,6%-ot.

Cukorrépa

A 2006-os évben 30 új ipari cukorrépa-fajta
került a francia nemzeti fajtakatalógusba,
ami kevesebb, mint az ezt megelôzô évek-
ben volt.

Év Fajták száma
2006 30
2005 32
2004 41
2003 31
2002 38
2001 40
2000 37
1999 46

A 30 új fajtából 13 került kereskedelmi
forgalomba, melybôl 9 rizománia-rezisz-
tens, 4 pedig kettôs toleráns (3: rizománia
+ barna rizoktónia és 1: rizománia + nema-
tóda rezisztens).

Burgonya

2006-ban a francia vetôburgonya szaporító
terület elérte a 14.592 ha-t, ez kevesebb,
mint 2005-ben volt, ebbôl 741 ha kapott
alkalmatlan minôsítést. A kizárások legfôbb
okai a vírusos betegségek és az erwinia
voltak. A területcsökkenés -6,4%.

Kukorica

A tavaszi vetésû növények szempontjából
egy kicsit elônytelen az, hogy az ôszi kalá-
szosok kevesebb területet hagytak a szá-
mukra, másrészt az enyhe tél lehetôvé tet-
te a szarvasmarháknak a legelôn maradást,
csökkentve ezzel valamelyest a siló szük-
ségleteket.

GMO – A francia GM-kukoricaterületek
emelkedni fognak, ezt 10.000 és 100.000 ha
közé becsülik. Egy februári becslés szerint
50.000 ha körül fog alakulni a GM-kukorica
területek nagysága Franciaországban. 

A francia vetômagos gazdák a haszon
csökkenésétôl tartanak a 2007-es évben,
mert költségeik emelkednek, a nettó átlag-
ár viszont csökken.

A 2006-os jó vetômageladással szem-
ben meg kell említeni, hogy a 2006-os fran-
cia kukorica vetômagtermés korlátozott
volt. Ez elôször is egy 29%-os szaporító
terület csökkenésnek tudható be (40.000
ha, beleértve a bázis vetômagot is), ami
közepes terméssel párosul. Ez a közepes
termésátlag kb. 10%-os hiányt mutat a reá-
lis célhoz képest.

2007-es évre területnövekedést prog-
nosztizálnak, amely 44.000 ha körül várha-
tó (bázis vetômagot is beleértve), ami kb.
10%-os emelkedés az elôzô évi területhez
viszonyítva.

Cirok

2006-ban a cirok terület 56.000 ha volt, ami
9,8%-al több, mint 2005-ben. A termésát-
lag 5,39 t/ha, ez 4,7%-kal több, mint a 2005.
évi átlag. Ez egy elfogadható eredmény, ha
számításba vesszük a 2006-os év idôjárá-
sát, a szárazságot és a kánikulát. A francia
cirok jó minôségû, 100%-ban csersavmen-
tes, ami lehetôvé teszi az értékesítését
majdnem olyan áron, mint a kukoricát,

madáreleségként még egy kicsit drágáb-
ban is. De a szemes cirok termesztôk mégis
elég messze vannak attól, hogy a termé-
süket a kukoricához hasonló áron legyenek
képesek értékesíteni, mivel ez a növény
másodlagosnak számít és a szezon elején
nagyon hamar értékesítik is azért, hogy a
silók üresek legyenek a beérkezô kukorica
számára. 

Borsó

2006-ban 244.000 ha-on takarítottak be
borsót Franciaországban, ez 23%-kal keve-
sebb az azt megelôzô évinél, és úgy tûnik,
hogy ez a tendencia tovább folytatódik.
2007-re 100.000 ha csökkenéssel számol-
nak, így a várható területnagyság 150.000
ha körül alakul. Ez a területcsökkenés egy-
értelmûen az ôszi gabonák és a repce terü-
letnövekedésének tudható be.

A minôsített vetômageladás meghal-
adta a 23.500 tonnát. Ez az eladás 31%-os
csökkenést jelent. A vetômag-szaporító
terület 2006-ban 9.160 ha volt, ami 18%-al
kevesebb a 2005. évihez képest, 2007-ben
40%-os csökkenést prognosztizálnak, így a
borsó vetômag-szaporító terület 5.500 ha. 

Bab 

A területnagyság folyamatosan csökken.
2005-ben 100.000 ha volt, 2006-ban 78.000
ha-ra csökkent, 2007-re 70.000 ha-al szá-
molnak a szakemberek. 2005-2006-ban a
vetômageladás mértéke meghaladta az
5.500 tonnát, ez 25%-kal kevesebb, mint
2004-2005-ben volt. A 22%-os területcsök-
kenéshez viszonyítva a vetômag-felújítás
mértéke stabilnak mondható.

Csillagfürt

Az ôszi csillagfürt termesztô területe 2.000
ha-ra csökkent, míg a 2005/06-os évben
3.500 ha volt. A tavaszi csillagfürt területe
is csökkenô tendenciát mutat a 2006-os év
6.000 ha-ja helyett 4.000 ha várható.

2005–2006-ban a fehércsillagfürt-vetô-
mag eladás Franciaországban meghaladta
a 780 tonnát (+6%), amihez hozzájön még
240 tonna export (+100%). 2006/07-re a
fémzárolt vetômag értékesítésének csökke-
nésével számolnak, ami egyrészt a terület-
csökkenéssel, másrészt a nem fémzárolt
vetômaghasználat növekedésével magya-
rázható (ez fôleg a tavaszi csillagfürtre jel-
lemzô). 2005/06-ban a szaporító-terület
508 ha volt, a 2006/07 szaporító-terület:
400 ha.

Horváth Zsolt
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2. táblázat

Kalászos vetômag-szaporító területek Franciaországban

Fajta Szaporító terület (ha)

2004 2005 2006

Ôszi búza 87.392 82.242 79.406

Ôszi árpa 22.630 21.508 21.998

Zab 1.889 1.011 937

Tritikálé 9.520 9.221 7.717

Rozs 1.150 1.609 1.420

Durum búza 18.353 17.299 16.926

Tavaszi búza 689 579 594

Tavaszi árpa 16.109 14.922 14.917

Tavaszi zab 1.612 1.328 1.226

Rizs 402 369 188

Egyéb 452 399 440

Összes 160.198 150.487 145.769
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Sajátosságainkat, illetve az ezeket tükrözô
agrárpolitikai céljainkat egy „testre sza-
bott” magyar modell-javaslattal lehet leg-
jobban kifejezni. Törekvéseinket, konkré-
tabban a jelenlegi top up borítékok jövô-
beni sorsát alapvetôen a földhasználati viszo-
nyok sajátosságai és a termelési szerkezetben kiala-
kult aránytalanságok határozzák meg. Nem
közömbös az állattenyésztési borítékok
sorsa, a kevés földterülettel rendelkezô ál-
lattartókra gyakorolt hatás, a szántó- és
gyepterületek esetlegesen differenciált tá-
mogatása, a szántóföldi növények jelenle-
gi nemzeti kiegészítô támogatásának jövô-
je, illetve – az SPS rendszertôl formailag
függetlenül – a gabonapiaci intervenciós
felvásárlási rendszer sorsa.

Az összevont területalapú támogatási
rendszer 
Az SPS rendszer az üzemek termeléstôl füg-
getlenített, területalapú támogatását
(összevont területalapú támogatás), vala-

mint különbözô termeléshez kapcsolt köz-
vetlen támogatásokat foglalja magában. A
termeléstôl függetlenített, területalapú tá-
mogatás szerzett jogon alapul, az üzemek
számára megállapított jogosultságok akti-
válásával hívható le. Egy egységnyi támoga-
tási jogosultság egy hektártámogatásra jo-
gosult földterületre szól (az egységnyi tá-
mogatási jogosultságok üzemenként elté-
rôek lehetnek). Egy egységnyi támogatási
jogosultság csak akkor aktiválható, ha ah-
hoz tulajdonosa egy hektártámogatásra jo-
gosult (szántó vagy gyep), használatában
lévô földterületet tud rendelni. Minden
egyes hektár támogatásra jogosult földterü-
lettel csak egy egységnyi támogatási jogo-
sultság aktiválható. A jogosult földterület
növelése (vásárlás vagy bérlet) nem jelent
automatikusan több támogatást, ehhez a
korábban használatban lévô földterületen
felül használatba vett hektárokhoz is támo-
gatási jogosultságokat kell szerezni. Érte-
lemszerûen következik, hogy elegendô jogo-
sult földterület hiányában egy üzem összes
támogatási jogosultsága nem aktiválható. 

Regionalizáció
Az EU-10 (tehát az Agenda 2000 standard
támogatási rendszerét alkalmazó Málta és
Szlovénia is) az SPS regionalizált változa-
tát vezetheti be. 

Támogatástípusok
Az SPS regionalizált változatánál az alábbi
támogatástípusokat különböztetjük meg:
1. Összevont területalapú támogatás, ami

két részbôl tevôdik össze: 
a. Nem üzem-specifikus területalapú

átalányrész (regionalizált támogatási
jogosultságokkal aktiválható);

b. Üzem-specifikus rész (nemzeti tarta-
lékból az áttérés évében, objektív
kritérium alapján üzemsorosan
kiosztott extra támogatási jogosult-
ságokkal aktiválható);

2. Opcionálisan termeléshez kapcsolt köz-
vetlen támogatások;

3. Kötelezôen termeléshez kapcsolt közvet-
len támogatások.

Nemzeti kiegészítô támogatások
A fenti támogatástípusokba sorolható tá-
mogatások mindegyike nemzeti kiegészítô
támogatással megfejelhetô. 

Kötelezô területpihentetés
Az összevont területalapú támogatási
rendszer bevezetésével a kötelezô terület-

pihentetés hatályba lép. A kötelezô terü-
letpihentetés minden 19,45 hektárnál na-
gyobb szántóterülettel rendelkezô üzemre
nézve kötelezô (ezzel külön támogatási jo-
gosultságok aktiválhatók), százalékos ará-
nyának meghatározása az alábbi képlettel
történik: 

10% x [GOFR-bázisterülete / SPS támo-
gatási jogosultságok referencia szántóte-
rülete].

Keresztfeltételek (Cross Compliance)
Az összevont területalapú támogatási
rendszerben a helyes mezôgazdasági és
környezeti állapot mellett a támogatási jo-
gosultságok aktiválásának, a közvetlen tá-
mogatások lehívásának feltétele 19 olyan
jogszabály betartása, illetve az ezekben
rögzített követelményeknek való megfele-
lés, amelyek egyébként jelenleg is érvény-
ben vannak.

A magyar SPS modell
Az Európai Bizottság eredetileg nem szá-
mított és ezért nem is készült arra, hogy
az új tagállamok közül bármelyik 2006
után is az egyszerûsített támogatási rend-
szert alkalmazza. A 2003. évi KAP-reform
változtatásait (közvetlen támogatások
részleges vagy teljes függetlenítése) a
2007-tôl kezdôdô, immár 4 évre bôvített
idôszakra adaptáló jogszabályok hiányá-
ban egyelôre nem lehet biztosan tudni,
hogy a 2004-2006 között nyújtott, terme-
léshez kapcsolt nemzeti kiegészítô támo-
gatásokon kell-e a 2007. évtôl változtatni
vagy sem1? Néhány fontosabb jogcím
esetleges megszüntetése (pl. tejboríték;
ld. 2. melléklet), illetve az összevont jog-
címek szétválasztása, alapvetôen befolyá-
solhatja az összevont területalapú támo-
gatási modellt.

Regionalizáció
Az összevont területalapú támogatás refe-
renciaterülete az áttérés évében bejelen-
tett, jogosult összes szántó- és gyepterü-
let. Lényeges azonban, hogy a támogatás-
ra jogosult hektárokat adó parcelláknak a
tagállam által megszabott idôponttól szá-
mítva (ami nem lehet korábbi, mint az
összevont területalapú támogatási rend-

Az SPS bevezetésének agrárpolitikai
kérdései
A döntés nem tûr halasztást, mert
a 2009. évi áttérést alapul véve
is rendkívül kevés idô maradt a
gazdáknak a termelési szerkezetet
érintô felkészülésre, nem beszélve
az MVH adminisztratív rendszerei-
nek átalakításáról! A SAPS és top
up rendszerrôl az SPS rendszerre
való átállás szabályai az EU-8-ak
számára nem egyértelmû. A Csatla-
kozási Szerzôdésben és a 2003. évi
KAP-reform irányelveiben az 
EU-8-ak szabályozása több ponton
hiányos, egymással ellentétes,
vagy az új tagállamok számára
diszkriminatív. Kérdéses többek
között az idôközben módosított
egyes termékpálya-rezsimek
(cukor, tej) megállapodásainak
átvezetési módja az SPS
rendszerbe! Tekintettel tehát arra,
hogy az áttérésnek nincs világos
forgatókönyve, minél elôbb
ajánlatos hivatalos formában
megerôsíteni a „magyar modellt”.

1 A legfrissebb információk szerint 2007-tôl a top up
az SPS keretében meghatározott opciók szeirnti
mértékben köthetô termeléshez.



szerre történô áttérést megelôzô év szep-
tember 1-je) legalább 10 hónapig a gaz-
dálkodó használatában kell lenniük. A tá-
mogatási jogosultságok a szántóföldi
zöldség- és gyümölcsfélék, valamint étke-
zési burgonya által elfoglalt földterülete-
ken is aktiválhatók. A támogatásra jogo-
sult min. üzemméret 1 hektár. Ez azt jelen-
ti, hogy gyakorlatilag a SAPS mínusz szô-
lôültetvény területtel lehet kalkulálni.
Megjegyzendô: minél kisebb a támogatási
jogosultságok megállapításakor a rend-
szerbe bejelentkezô szántó- és gyepterület
az összes szántó- és gyepterülethez ké-
pest, annál élénkebb forgalom várható a
földpiacon és a támogatási jogosultságok
piacán.

Az egységnyi szántó- és gyepterületre
megállapított regionalizált támogatási jo-
gosultság a szántóterület javára differen-
ciált.

Kötelezôen termeléshez kapcsolt közvetlen
kiegészítô támogatások

• Fehérjenövények kiegészítô támoga-
tása (100%); 

• Durumbúza minôségi támogatása a
tradicionális körzetekben (100%);

• Rizstermelés kiegészítô támogatása
(100%); 

• Héjas gyümölcsök támogatása2

(100%); 
• Energianövények támogatása3

(100%). 

Opcionálisan termeléshez kapcsolt
támogatások 

• Szarvasmarha: tekintettel a nemzet-
közi marhahúspiac hosszabb távú ki-
látásaira, illetve a hazai marhahús-
termelés piaci igényekhez igazodó
szerkezetváltásának szükségességére
➱ borjúvágási támogatás (100%),
húshasznútehén-prémium4 (100%),
felnôtt szarvasmarhák vágási támo-
gatása (40%);  

• A magyar juhtenyésztés jelenlegi
színvonalának fenntartása érdekében
➱ anyajuhprémiumok (50%);

• Tekintettel a dohánytermelés elsze-
gényedett, munkanélküliséggel küsz-
ködô régiókban betöltött szociális
szerepére ➱ dohányprémiumok (60%
2009-ig).

Az opcionálisan termeléshez kapcsolt
támogatások veszélye, hogy amennyiben
az ezekhez rendelt kvótákat nem használ-
juk ki, pénzt veszítünk. Alternatívaként kí-
nálkozik, hogy nem élünk ezen opciókkal,
aminek kétségtelen elônye a forráski-
használás maximalizálása, illetve az ad-
minisztráció minimalizálása. Ez esetben
az összevont területalapú támogatásra
történô áttérést megelôzôen kérôdzô ál-
latokat tartók számára üzemsorosan
kiosztott extra támogatási jogosultságok-
kal lehet garantálni az állattartás folytat-
hatóságát. 

Nemzeti tartalékból üzemsorosan kiosztott
extra támogatási jogosultságok
A nemzeti tartalékból üzemsorosan kiosz-
tott extra támogatási jogosultságoknál a
folytonosság elve érvényesül: ilyen jogo-
sultságot az kaphat, akik az összevont terü-
letalapú támogatási rendszer bevezetését
megelôzô évben az e jogosultság bázisát
képezô nemzeti kiegészítô támogatásban
részesült. A nemzeti tartalékból kiosztott
extra támogatási jogosultságok az alábbi
jogcímekbôl tevôdhetnek össze:
• Tejprémiumok (100%); 
• Speciális vágómarha-prémium (100%);
• Felnôtt szarvasmarhák vágási támogatá-

sa (60%);
• Extenzifikációs kiegészítô támogatás

(100%);
• Anyajuhprémiumok (50%).
• Rizs területalapú támogatása (100%);
• Dohányprémiumok (40%, 2010-tôl 50% 5);
• Cukorrépa-termelôk kompenzációs tá-

mogatása6 (100%).

Amennyiben a termeléshez kapcsolt
opciókkal nem élünk, akkor az opcionáli-
san termeléshez kapcsolt támogatási jog-
címek is ezek között jelennek meg. Minden

gazdaság egységnyi üzemsoros támogatási
jogosultsága a fenti jogcímek egyedi kom-
binációja.    

Regionalizált átalánytámogatás 
A regionalizált átalánytámogatás pénzügyi
borítéka az uniós közvetlen támogatásokból
a kötelezôen és opcionálisan termeléshez
kapcsolt támogatások, valamint a nemzeti
tartalékból üzemsorosan kiosztott extratá-
mogatási jogosultságokra, illetve a nemzeti
tartalékban új belépôk számára fenntartott
támogatási jogosultságokra esô kifizetések
levonása után megmaradó összeg. (Annak
érdekében, hogy a bérleti szerzôdéseket ne
mondják fel tömegesen, és a földtulajdono-
sok ne igényeljenek új belépôként támoga-
tási jogosultságokat a nemzeti tartalékból,
az „új belépô” fogalmát pontosan definiálni
kell, és a nemzeti tartalékban elkülönített
támogatási jogosultságok megszerzését
olyan feltételekhez érdemes kötni, mint
életkor, szakirányú végzettség, a használt
földterület nagysága stb. Megfontolandó,
hogy a nemzeti tartalékból támogatási jo-
gosultságokat esetleg csak egy rövid, né-
hány éves átmeneti idôszakban lehessen
kapni, ezt követôen az új belépôk a piacon
vásároljanak támogatási jogosultságokat.)

A regionalizált átalánytámogatásban a
GOFR-növények támogatása is benne fog-
laltatik, sôt, döntô részét ez teszi ki. Tekin-
tettel arra, hogy a regionális átalánytámo-
gatást termeléstôl függetlenített nemzeti
kiegészítô támogatással javasoljuk megfe-
jelni (amennyiben lesz forrás), továbbá ar-
ra, hogy a gabonapiaci intervenciós felvá-
sárlási rendszert megreformálják, nem lát-
juk értelmét a szántóföldi növények jelen-
legi nemzeti kiegészítô támogatása terme-
léshez kapcsolt támogatásként történô to-
vábbvitelének.  

A regionalizált és üzemsoros támogatá-
sok aránya nem változik (statikus modell).

Nemzeti kiegészítô támogatások
A regionalizált és az üzemsoros összevont
területalapú támogatás, valamint a kötele-
zôen és opcionálisan termeléshez kapcsolt
támogatások nemzeti kiegészítô támoga-
tással megfejelhetôk. A nemzeti kiegészítô
támogatásokról egyelôre nem sürgetô
dönteni. Ezekkel a piaci viszonyok alakulá-
sától, az agrárpolitika aktuális prioritásai-
tól, továbbá a költségvetési forrásoktól
függôen bizonyos ágazatokat preferálni le-
het. Itt két egyszerû változatot mutatunk
be: a rendelkezésre álló nemzeti költségve-
tési forrás függvényében (1) minden támo-
gatást ugyanazon százalékban fejelünk
meg, (2) az állattenyésztôk támogatásait
legfeljebb 30%-ponttal egészítjük ki (vagyis
maximalizáljuk a szarvasmarha- és juhtar-
tók támogatásait), a maradékot pedig
regionalizált átalányként fizetjük ki.

Papp Gergely
Agrárgazdasági Kutató Intézet

TÁMOGATÁSPOLIT IKA

2 A héjas gyümölcsök területe az egyszerûsített kifizetésre jogosult, az összevont területalapú támogatásra azon-
ban nem. E növények közvetlen támogatását eddig nem tartalmazta a magyar SAPS boríték, a jövôben azonban
várhatóan bekerül. 

3 Az energianövények közvetlen támogatását az EU 2006 végéig felülvizsgálja. Ezt eddig nem tartalmazta a mag-
yar SAPS boríték, a jövôben azonban várhatóan bekerül.

4 A húshasznú tehenek támogatása húsmarha típusú, vagy húsmarhával (beleértve a kettôshasznosítású fajtákat
is) történt keresztezésbôl született és hústermelésre szánt borjak nevelésére tartott tehén, illetve üszô után
fizethetô. A jogosultság egyik feltétele, hogy az e támogatásban részesülô termelô tejet és tejterméket nem
értékesíthet vagy egyéni referencia-mennyisége nem haladhatja meg a 120 000 kilogrammot (a tagállamok e
számtól saját hatáskörben eltérhetnek). E kritériumot figyelembe véve jelenleg a kvóta kitöltése biztosítottnak
látszik, mivel a hazai gyakorlatban a mennyiségi korlátozás telephelyre és nem üzemre vonatkozik. Számunkra
az jelenthet problémát, ha a termeléshez kapcsolt opciónál a rendeletben szereplô per holding kifejezést nem
telephelyre, hanem üzemre kell értelmezni. Ugyanis ez esetben a kvótát elôreláthatóan nem tudnánk kitölteni,
ami forrásvesztéssel fenyeget.

5 A dohányprémiumok 50%-a 2010-tôl a vidékfejlesztési támogatásokhoz kerül. 
6 A cukorrépa-termelôk kompenzációs támogatása 2008-ig bezárólag a SAPS borítéktól elkülönítve is kezelhetô,
2009-tôl azonban feltehetôen az SPS boríték részévé válik.

172007/2 • Vetômag



Az ESA szekció és elnökségi üléseit
2007. március 19–21. között tartotta
Brüsszelben, amelyen a VSZT részérôl
dr. Láng László (MTA Martonvásár,
VSZT alelnök), valamint Ruthner Sza-
bolcs (titkárság) vett részt.

Kukorica szekció
A Szekció Bizottság három kategóriába
osztotta, és meghatározta azokat a priori-
tásokat, amelyekkel a 2007. évben foglal-
kozni kíván. Az elsô kategóriába tartoznak
azok az intézkedések, amelyekben a szerve-
zet kezdeményezôként kíván fellépni. A
másodikban aktívan részt kíván venni, míg
a harmadikban csak megfigyelôként.

A legfontosabb feladata a szekciónak
továbbra is a megfelelô határérték kidolgo-
zása a GMO-val szennyezett konvencioná-
lis vetômagoknál. Az Europabio-val (gén-
technológiában érdekelt cégek európai
szövetsége) közös fellépésben a nemzeti
vetômag szövetségekkel együttmûködve
igyekszik, meggyôzni a döntéshozókat a
határérték és jelölési küszöb szükségessé-
gérôl. A kérdés napirendre tûzése azért
sürgetô, mert ha 2008 tavaszáig ezt nem si-
kerül elérni, akkor valószínûleg az új EU
parlamenti ciklus kezdetéig, 2010-ig nem
lesz rá lehetôség. 

A Bt kukorica vetési területe közben fo-
lyamatosan növekszik. Néhány országban
(Franciaország, Németország, Portugália
és a Cseh Köztársaság) ez a növekedés je-
lentôsnek mondható, hiszen a teljes vetés-
terület a 93.000–121.000 ha körül alakul.
Érdekes információ, hogy Románia 0,9 szá-
zalékban határozta meg a GMO jelölési kü-
szöböt konvencionális vetômag tételeknél.

A növényvédô szerekrôl szóló
91/414/EK direktívát felülvizsgálták. A csá-
vázó szerek, mint növényvédô szerek, en-
gedélyeztetési eljárása jelenleg tagorszá-
gi hatáskörben van, ugyanakkor nincs ha-
tékony együttmûködés az egyes tagorszá-
gok eljárási rendje között. A jelenlegi
helyzet nagyban sérti az EU vetômag pia-
cát, hiszen sok esetben akadályozza a ve-
tômag szabad kereskedelmét. A szövetség
ezért a csávázó szerek központi EU szintû
engedélyezését tartja megfelelônek eset-
leg alternatív megoldásként a nemzeti ha-
tóságok engedélyezésének kölcsönös elis-
merését.

A vetômag szaporító területek az EU-
25-ben 83.000 hektárról 93.000 hektárra
növekednek, ez fôként annak köszönhetô,
hogy a két vetômag szaporító nagyhata-

lom, Magyarország és Franciaország is nö-
veli területeit. A vetômag értékesítés
700.000 unit-tal növekszik, elérve a 19,3
millió unitot. Ha számításba vesszük az ex-
port-import mérleget akkor a készletek az
idén várhatóan kismértékben csökkennek,
szemben a 2005. és 2006. évekkel, amikor a
vetômag készletek nôttek (1. ábra)

Az UPOV kukorica fajtaelismerésre vo-
natkozó útmutatójának felülvizsgálata fo-
lyamatban van. A május végén, Budapes-
ten sorra kerülô eseményen az útmutató
várhatóan végleges formát önt majd.

Kalászos Szekció
Immár hagyományosan, elsôsorban az
utántermesztett vetômag helyzet került
szóba a szekció ülésén. Belgium a követke-
zô tagország, ahol megpróbálták érvénye-
síteni a nemesítôi jogokat a nem fémzárolt
vetômag után több-kevesebb sikerrel. A
begyûjtési rendszer az elsô évben jól mû-
ködött a vetômag feldolgozók információi
alapján. A második évtôl kezdôdôen azon-
ban a gazdák megkérdôjelezték a vetômag
feldolgozók azon jogát, hogy információt
nyújthatnak a nemesítôk számára a feldol-
gozott vetômag tételekrôl. A bíróságon si-
került a gazdáknak pert nyerniük, aminek
következtében jelentôsen megcsappant az
utántermesztett vetômag felhasználásról
szóló jelentések száma. 

A belgák ezért stratégiát kívánnak válta-
ni, mégpedig úgy, hogy a vetômag zsákon
feltüntetnek egy szerzôdésként szolgáló
szöveget, amely azt tartalmazná, hogy a
zsák felbontásával annak használója infor-
mációadásra kötelezhetô. A belga fél véle-
ménye szerint azonban ez az akció csak ak-
kor lehet sikeres, ha a technikát a környezô
országokban is alkalmazzák, kivédve ezzel a
paralel export lehetôségét. Mivel azonban a
szomszédos országokban, fôként Hollandiá-
ban és Franciaországban, jelenleg jól mûkö-
dik a rendszer, ezért ôk óvatosabban közelí-
tenek a kérdéshez. Azt mindenesetre fontos
kihangsúlyozni, hogy az ilyen törekvéseket
pozitívnak kell értékelni, hiszen a nemesí-
tôknek mindent meg kell tenniük annak ér-
dekében, hogy jogaikat érvényesítsék.

Ugyanebben a témában folyt konzultá-
ció az ESA és az európai gazdákat tömörí-
tô szervezet, a COPA-COGECA között. A ta-
lálkozó célja az volt, hogy a két szervezet
megtalálja azokat a közös pontokat, ahol a
kölcsönös érdekek mentén az együttes fel-
lépés lehetséges. A felek egyetértettek ab-
ban, hogy a gazdáknak továbbra is szüksé-
gük van a nemesítés nyújtotta elônyökre,
új fajtákra. A nemesítési programokat csak
akkor lehet a kellô színvonalon tovább
folytatni, ha a fajták után járó licencdíjak
begyûjthetôk. A 27 tagországból jelenleg
csak 11-ben mûködik rendszer az FSS után
járó licencdíj begyûjtésére. A gazdák szá-
mára folyamatos tájékoztatás szükséges,
hogy felismerjék: a fajták folyamatos fej-
lesztése az ô érdekükben történik. A
1768/95/EK Bizottsági rendelet kimondta,
hogy 2003-ban felül kellett volna vizsgálni
a „mezôgazdasági mentességre” (kis birtok
méret esetén legális utántermesztett vetô-
mag használat) vonatkozó jogokat, ez
azonban nem történt meg, és a Bizottság
még nem is tûzte napirendre.

Az ESA és a COPA-COGECA a továbblé-
pés érdekében a tagszövetségek bevonásá-
val egy közös felmérést készít a 27 tagország
minôsített vetômaghasználatáról, a nemze-
ti jogszabály környezetrôl, valamint a neme-
sítô cégek fejlôdésérôl, beruházásairól.

R. Sz.

EURÓPAI  UNIÓ
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Az Európai Vetômag Szövetség (ESA)
kukorica és kalászos szekció ülése

1. táblázat

E.U. Bt Kukorica területek / 2007 elôrejelzés
Spanyolo. Franciao Németo Portugália Szlovákia Lengyelo Cseh Közt Románia összesen

2005 53,000 () ~500 ~250 780 - - ~300 (RR Soy) 54,830

2006 54,000 5,000 680 1,300 ~30 ~30 1,500 (RR Soy) 62,500

2007 ~56,000) 25,000 -50,000 ~2,500 3,000 -5,000 ~900 ? 6,000 -7,000 ~350 93,00 -121,000

1. ábra
Kukorica vetômag készletek alakulása

az EU 25-ben



1. A Pályáztató neve, címe:
Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság /TIG Kht./
1053 Budapest, Vámház krt. 2. 

2. A pályázat tárgya:
Államilag minôsített, piaci értékítélet alapján keresett és a követ-
kezôkben részletezett növényfajok 2007. évi termésû vetômagjai
tekintetében: hibridkukorica, napraforgó, hungarikumok,
kalászosok, takarmányfô, zöldborsó, egyéb fajok (szárazbab,
lucerna, zöldbab, csillagfürt).
Korábbi évi termésû vetômag felajánlást a Bíráló Bizottság elu-
tasíthatja.

Kérjük a Pályázót, hogy pályázatát (szükség esetén felnagyítva)
az adatlap kitöltésével tegye meg.

Az adatlapon szereplô adatok, nyilatkozatok hiánya esetén a
Bíráló Bizottság nevében a TIG Kht. a Pályázót írásban hiány-
pótlásra kéri fel, a hiánypótlási felkéréstôl számított 5 munka-
napon belüli visszajelzéssel. Ez idôpontig a pályázat végleges
elbírálásra nem kerül. A fenti határidôig be nem nyújtott
hiánypótlás esetén a Bíráló Bizottság a pályázatot semmisnek
tekinti.

3. A pályázat beérkezésének határideje: 2007. június 22. (péntek).

Postai feladás esetén: TIG KhT. 1364 Budapest, Pf. 63.
Személyes beadással: 1053 Budapest, Vámház krt. 2. I. emelet 34.
szoba, Irattár ügyfélfogadás hétfô-csütörtök 8.00-15.00-ig.

Mindkét esetben a borítékra kérjük ráírni: "TIG KHT. 2007. ÉVI
VETôMAGPÁLYÁZATA”

4. Szakmai igazolás melléklet szerint.

5. Pályázatok elbírálása:
A beérkezett ajánlatokat a Tartalékgazdálkodási Közhasznú
Társaság, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a
Vetômag Szövetség és Terméktanács illetékeseibôl alakult Bíráló
Bizottság 2007. július 05-ig elbírálja. A zárt borítékra kérjük ráírni
"TIG Kht. 2007. évi vetômagpályázat”. A bírálat eredményérôl a TIG
KHT. a Pályázókat legkésôbb 2007. július 10-ig levélben értesíti és
az érintett tételekre elôzetes egyeztetések alapján adásvételi
szerzôdéstervezetet küld. A TIG Kht. postai úton történô be-
nyújtással kapcsolatban felmerülô késésekbôl, vagy elvesztésbôl
adódó semmilyen felelôsséget nem vállal.

6. A teljesítés határideje:
A vetômagminôsítésre és fémzárolásra vonatkozó legújabb ren-
deletek szerinti minôsítéssel rendelkezô tételekre a (OMMI) vetô-
magminôsítô bizonyítványok átadásával a felajánlott és elfo-
gadott készletek végsô betárolási hatásidejének figyelembe
vételével folyamatosan 2008. január 15-ig bezárólag.
A betároláskor a Pályázó kizárólagos tulajdonát képezô vetômag-
nak 90 naptári napnál nem régebbi érvényes bizonyítvánnyal szük-
séges rendelkeznie.

7. A teljesítés, tárolás helye:
TIG Kht. telephelye, és/vagy a Pályázó saját tulajdonú 24 órás

ôrzés-védelemmel ellátott telephelye,  amennyiben a telephely
egyedi elbírálás alapján a TIG Kht. tárolásbiztonsági feltételeinek
az aktuális bevizsgálás alapján megfelel. A Pályázó telephelyén a
TIG Kht. tulajdonú készlet tárolása esetén érvényes raktárbiz-
tosítás és a betárolandó készletértékét meghaladó készletbiz-
tosítás szükséges. A készletbiztosítás fedezeti értéke a betárolás-
kor érvényes MNB alapkamat+2%-kal megnövelt betároláskori
vetômagérték amely a 9.pont szerinti visszavásárlási határidôig
kerül kiszámolásra.

8. TIG Kht. pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:
A pályázaton kedvezôen elbírált tételekre vonatkozóan a Pályázó-
val a TIG Kht. adásvételi és a Pályázó telephelyén történô mûvi
tárolás esetén tárolási szerzôdést köt. Az adásvételi szerzôdéshez
a Pályázó a tárolási, teljesítési biztosítékként a készlet betárolását
megelôzôen csatolja a szerzôdés értékének 150 %-val egyezô saját,
nem forgatható fedezeti váltót. A szerzôdésben meghatározott tel-
jesítési helyre a Pályázó által betárolt és a TIG Kht. által készletre
vett árukészlet áfával növelt ellenértékét, a számla TIG Kht. általi
kézhezvételét követôen 10 banki napon belül átutalja a szerzôdés
szerinti feltételek teljesülése esetén.

9. Egyéb információk:
Az elfogadott pályázatok alapján megkötött adásvételi szerzôdés
alapján a TIG Kht. tulajdonába került vetômagvakat a Pályázó vis-
szavásárlásos konstrukcióval 2009. január 31-ig a betároláskori
vetômagérték+felár+áfa értékben köteles visszavásárolni. Felár-
számítás a betárolást követôen a szállítói számla ellenértékének
TIG Kht. általi átutalás dátumától kezdôdik. A felár a jegybanki
alapkamat+2% értéke, amellyel a betároláskori nettó számlázási
egységár a tárolási idôtartam alatt érvényes jegybanki alapkamat
értékével növekszik (bruttó kitárolási ár = nettó betárolási ár + jegybanki
alapkamat+2% + áfa). TIG Kht. telephelyi tárolás esetén a TIG Kht.
400,-Ft/to+áfa be-kitárolási költséget számít fel.
A pályázatot kiíró TIG Kht. fenntartja magának a jogot arra
vonatkozóan, hogy az "5 pont" szerinti határidôig a pályázati
kiírását eredménytelennek hirdesse.

10. További információk:
TIG Kht. Mezôgazdasági osztály, Lelkes Zoltán.
Telefon: 1/318-28-99/136.
Telefax: 1/266-48-20.

(Az adatlap a VSZT honlapjáról letölthetô.)
Dr. Nagy István

kereskedelmi és mûszaki vezérigazgató-helyettes 
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OMMI közlemény az elismert
fajtákról
Megjelent az OMMI közleménye a

növényfajták állami elismerésérôl, az
államilag elismert fajták meghosszab-
bításáról, az államilag elismert fajták
visszavonásáról, a fajtajelöltek vizsgá-
latának megszüntetésérôl, az állami el-
ismerésre bejelentett fajta elutasí-
tásáról, a standard változás jóváhagyá-
sáról, a fajtanév-változtatás jóváhagyá-
sáról és új fajta bejegyzésérôl. A közle-
mény letölthetô a VSZT honlapjáról
(www.vetomagtermektanacs.hu, a le-
tölthetô file tájékoztató jellegô), a
hiteles jogforrás a Földmôvelésügyi és
Vidékfejlesztési Értesítô 2007/3. szá-
mában (2007. február 23.) található.

OMMI beszámoló 2006
Megjelent az Országos Mezôgazda-

sági Minôsítô Intézet Vetômagfel-
ügyeleti Fôosztályának 2006. évi beszá-
molója, amelyben megtalálhatók a
vetômag-elôállítás, ill. fémzárolás ta-
valyi évre vonatkozó legfontosabb ada-
tai. A beszámoló letölthetô az OMMI
honlapjáról, az elérési útvonal a követ-
kezô: www.ommi.hu kiadványok menü-
pont Vetômagfelügyeleti Fôosztály
oszlop Beszámoló a Vetômagfelügye-
leti Fôosztály 2006. évi munkájáról

MEKESZ kérelem
A Megélhetésért Küzdôk Egyesületi

Szervezete (MEKESZ) – amely a hazai
és határon túli magyar nincstelen
gazdák érdekeit képviseli – az alábbi
kéréssel fordult a VSZT-hez. A szerve-
zetnek kertészeti aprómagvakra lenne
szüksége (bab, borsó, sárgarépa, dinnye,
stb.), valamint csemegekukorica, ill.
tavaszi árpa vetômagra. Aki segíteni
szeretne, az alábbi elérhetôségeken
keresztül tudja felvenni a kapcsolatot
az Egyesülettel:

Megélhetésért Küzdôk Egyesületi
Szervezete

Országos Érdekvédelmi Szervezet
Országos Elnökség

Poprádi Béla országos alelnök
1181 Budapest, Havanna u. 50.

Telefon: (+36) 1-332-6550
e-mail: mekesz@citromail.hu

Mezôgazdasági árak,
2007. január – február
A KSH Gyorstájékoztatója szerint az

agrártermékek termelôiár-szintje 2007
január-februárjában 13,1%-kal növeke-
dett az elôzô évi adatokhoz képest. Ezen
belül a növényi termékek árszínvonala
23,5%-kal emelkedett. A gabonafélék
termelôi átlagára 39,8%-kal nôtt, az ipari

növényeké átlagosan 6,3%-kal csökkent
az elôzô év azonos idôszakához viszo-
nyítva. A zöldségfélék ára 5,4%-kal emel-
kedett. /Forrás: KSH/

A regisztrációs számot
fel kell tüntetni
Felhívjuk minden gazdálkodó fi-

gyelmét, hogy a mezôgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb in-
tézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirôl szóló 2007. évi
XVII. törvény 30.§. (2) bekezdés értel-
mében: „Az ügyfélnek a regisztrációs szá-
mát az intézkedésekben való részvétellel
összefüggô minden iraton fel kell tüntetnie.”
A törvény teljes szövege elérhetô az
FVM honlapján (www.fvm.hu), ill.
megjelent a Magyar Közlöny 2007/38.
számában.

Kitüntetés
A Magyar Köztársaság elnöke a

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter javaslata alapján március 15-
e alkalmából A Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt kitüntetésben része-
sítette Dr. Hullán Tibort, a Vetômag
Szövetség és Terméktanács 2006. év
végén nyugdíjba vonult ügyvezetô
igazgatóját. 

HÍREK ,  RENDELETEK

VETÔMAG SZÖVETSÉG ÉS TERMÉKTANÁCS
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