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Küldöttközgyûlés 2007. június 6.
Mint ahogyan már több fórumon beszá-
moltunk róla, a VSZT jelentôs szerkezeti és
mûködési változtatásokon ment keresztül.
Az elmúlt hónapok során lezajlott küldött-
közgyûlésen és termékpálya taggyûléseken
a módosított alapszabály szerint megala-
kultak a termékpálya és szekció bizottsá-
gok és kialakult az elnökség összetétele is.
A mostani közgyûlés legfontosabb napi-
rendi pontja a VSZT Elnökének, illetve az
Etikai és Ellenôrzô Bizottságok tagjainak
megválasztása volt. 

Az Elnök személyének kiválasztását az
alapszabály szerint a három termékpálya
elnökeibôl álló Jelölô Bizottság (JB) segí-
tette. A széles körben lefolytatott egyezte-
tések ellenére sem sikerült megfelelô jelöl-
tet találni a szervezet élére. A JB által java-
solt jelöltek nem vállalták a feladatot és
nem sikerült találni olyan külsô (nem VSZT
tag) jelöltet sem, aki megfelelt volna a
szervezet elnökével szemben támasztott
feltételeknek. A JB javaslata az volt hogy, az
elnöki tisztséget a három termékpálya el-
nöke lássa el 2–2–2 éves rotációs rendszer-
ben. Ez a megoldás azonban alapszabály-
módosítást igényelt volna. A küldöttköz-
gyûlés hosszas vita után egyetértett a rotá-
ciós rendszer bevezetésével, azonban az
alapszabály-módosítást nem támogatta. A
küldöttközgyûlés azt az állásfoglalást hoz-
ta, hogy az egy év múlva sorra kerülô ülé-
sen történjen meg a VSZT elnöki tisztség
rotációs rendszerét lehetôvé tevô alapsza-
bály-módosítás. Ezt követôen a küldött-
közgyûlés a jelenlegi alapszabály szerint
Takács Gézát választotta meg a VSZT elnö-
kének.

Az Ellenôrzô és Etikai Bizottságok tag-
jait a Jelölô Bizottság javaslatai alapján a
Küldöttközgyûlés egyhangúlag megszavaz-
ta. A különbözô bizottságok új összetételét
a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Elnökségi ülés 2007. június 26.
Az új összetételû Elnökség elsô ülését tar-
totta ebben a formában. Ennek megfele-
lôen a munka a tagok bemutatkozásával
kezdôdött.

Ezt követôen az Elnökség az Ellenôrzô
Bizottság állásfoglalása alapján elfogadta
a 2006. évre vonatkozó pénzügyi tervet.

A VSZT átalakulásában, az új alapsza-
bály elkészítésében folyamatos jogi segít-
séget nyújtott dr. Kator Zoltán ügyvéd. Mivel
a hatékony munka szempontjából szüksé-
ges a folyamatos jogi tanácsadás az Elnök-
ség döntött az állandó jogi képviseletet
biztosító szerzôdés megkötésérôl. Az ügy-

védi iroda a szövetség jogszerû mûködésé-
nek biztosításán túl, tanácsaival segíti a
VSZT szakmai munkáját, különös tekintet-
tel a jogszabály-elôkészítési és jogszabály-
véleményezési feladatokra.

A VSZT-t 2006-ban az a megtiszteltetés
érte, hogy megkapta a 2008. évi Kelet-eu-
rópai Vetômag Hálózat (EESNET) konfe-
rencia rendezési jogát. A vetômagágazat
közép-kelet európai szakembereinek ren-
dezvénye és annak megszervezése óriási
megtiszteltetés, de egyben nagy kihívás is
a VSZT számára. A szervezés zökkenômen-
tes lebonyolítása érdekében az elnökség az
EESNET rendezvényeket jól ismerô, öt fô-
bôl álló szervezô bizottságot jelölt ki erre a
feladatra: Bakos Kenéz /Elitmag/, Máté József
/Pioneer/, Pavelka Árpád /ZKI/, Ritter József
/Rit-Sat/, Ruthner Szabolcs /titkárság/.

A VSZT egyeztetésbe kezdett a Biokont-
roll Kht-val az ökológia vetômag-forgalma-
zás feltételeinek javítása érdekében. Az El-

nökség elé tett Együttmûködési Megálla-
podás tervezete a jelenlegi formában nem
került elfogadásra. A Vetômag-forgalmazói
Termékpálya további egyeztetéseket foly-
tat a jelenleginél kedvezôbb ellenôrzési,
adatszolgáltatási és díjfizetési rendszer ér-
dekében. 

Lehetôségünk nyílt, hogy bekapcsolód-
junk a COPA-COGECA vetômag bizottsá-
gának munkájába. Ez egy újabb fórum le-
het számunkra, ahol meg tudjuk jelentetni
a hazai vetômag szakma érdekeit. Az elnök-
ségi ülést megtisztelte az MgSzH képvise-
letében Ertseyné dr. Peregi Katalin, aki beszá-
molt az MgSzH-ban bekövetkezett változá-
sokról, valamint a nemzetközi vetômagos
rendezvényen elhangzottakról.

Az elnökségi ülést sajtótájékoztató kö-
vette a mezôgazdasági szaklapok tudósí-
tóinak részvételével. Az újságírók megis-
merkedhettek az új szervezeti struktúrával
és a racionalizálás okaival is. A tisztújítást
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SZÖVETSÉGI  ÉLET

Események a szövetség életébôl

Ellenôrzô Bizottság

Név cégnév város

Hámori Sándor elnök Primag Kft. Gyôr
Kovács István Siófoki Siómente Zrt. Siófok
Lengyel Józsefné Mezôfalvai Mg. Zrt. Mezôfalva
dr. Oross Dénes Bázismag Kft. Martonvásár
Sárfalvi László Nunhems Hungary Kft. Szolnok

Etikai Bizottság

dr. Cseh Lajos MTA Mg. Kutatóintézete Martonvásár
Fülei Zoltán De Ruiter Seeds Kft. Kecskemét
dr. Marton L. Csaba Magyar Növénynemesítôk Egyesülete Budapest
Perczel Péter Limagrain Magyarország Kft. Budapest
dr. Szabó Ágnes FVM Budapest

Szekció Bizottságok

Biovetômag Szekció

Pallós Mihály elnök KWS Magyarország Kft. Gyôr
Blandl József Agro-Lippó Zrt. Lippó
Boda Mihály Hortobágyi Génmegörzô Kht. Hortobágy
Gyôrffy László Prebázis Kft. Martonvásár
Hámori Sándor Primag Kft. Gyôr
Seiwerth Gábor Lajtamag Kft. Mosonmagyaróvár

Ipari növények Szekció

Bíró János elnök Syngenta Seeds Kft. Budapest
Bene László Raiffeisen Agrárház Kft. Ikrény
Blum Zoltán Saaten Union Hungária Kft. Dombóvár
Kolop László KITE Zrt. Nádudvar
Reszegi László Agromag Kft. Szeged
Vida András Agroprodukt Zrt. Pápa



követôen elôször mutatkozhatott be a
VSZT új vezetôsége: Takács Géza – elnök,
Kolop László és dr. Láng László – alelnökök. A
kiadott sajtóanyag mellett az újságírók
részletes tájékoztatást kaptak a magyar ve-
tômagágazat helyzetérôl, az agrárterme-
lésben elfoglalt helyérôl, valamint a leg-
nagyobb kihívásokról és a szövetség cél-
jairól.

Takarmány Szekció Bizottsági ülés
2007. június 22.
Az új összetételû bizottság elsô ülésének
az Agrohungária Kft. karcagi telephelye
adott otthont. A korábbi elnököt, dr. Farkas
Bélát a Szekció Bizottság egyhangúlag újra-
választotta. A résztvevôk egyetértettek ab-
ban, hogy a bizottságnak meg kell határoz-
nia azokat a célokat és koncepciókat, ame-
lyek mentén dolgozni kíván. Az elmúlt né-
hány év során a Szekció tevékenysége ella-
posodott, ami részben annak a gazdasági
és politikai környezetnek tudható be,
amely a takarmánynövények termesztését
befolyásolja. Az állatlétszám drasztikusan
lecsökkent és a tájékoztatás hiányából
adódóan a gazdák nincsenek tudatában az
e növénycsoport termesztésében rejlô

egyéb lehetôségeknek, alternatíváknak. A
bizottság három területen kívánja tevé-
kenységét intenzívebbé tenni: 

• aktívabb érdekérvényesítés a jogsza-
bályalkotás területén, 

• piacra jutás elôsegítése (tájékozta-
tás, kereskedelmi kapcsolatok élénkí-
tése a Szekción belül),

• fajtapolitikai kérdésekben.

Az SZB tagjai kiemelten kívánnak fog-
lalkozni a bioenergia, biomassza hasznosí-
tásának területével. Véleményük szerint a
takarmánynövényeket jelenleg nem kezelik
azon a szinten, amit súlyuk és jelentôségük
megilletne. A területen érdekelt egyéb
szervezetekkel összefogva, intenzív tájé-
koztatási és lobbi tevékenységet kell foly-
tatni a jövôben annak érdekében, hogy a
szélesebb gazdatársadalom számára is
elérhetôvé váljanak ezek az információk. Az
új SPS támogatási rendszer bevezetésével
a takarmánynövények termesztése még
jobb pozícióba kerülhet.

A Bizottság a jövôben évente 3 alka-
lommal kíván ülésezni. Hangsúlyt kíván
fektetni az ülések közötti szorosabb kap-
csolattartásra e-mail, telefon formájában.
Szükségesnek tartja a takarmánynövény
vetômaggal foglalkozó tagok szélesebb kö-
rének bevonását is. 

Kalászos Szekció Bizottsági ülés
2007. július 18.
A kibôvített Kalászos Szekció Bizottsági
(SZB) ülésre Lepsényben, a Mezômag Kft.
székhelyén került sor. Az ülést megelô-
zôen az új szervezeti struktúrának megfe-
lelôen a SZB egy részletes tájékoztató
anyagot és ahhoz kapcsolódó kérdôívet
küldött ki a kalászos vetômaggal foglalko-
zó tagjaink részére. A beérkezett informá-
ciókat az SZB összesítette és elemzést
végzett a várható 2007 ôszi kalászos sze-
zonról. A SZB elnöke Juhász Zoltán által
készített bôvebb értékelés az újságunk ha-
sábjain olvasható.
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32007/3 • Vetômag

SZÖVETSÉGI  ÉLET

Kalászos növények Szekció

Juhász Zoltán elnök Mezômag Kft. Lepsény
Csákány Zsolt IKR Agroszer Kft. Bábolna
Gyalog Dénes Gödöllôi Tangazdaság Zrt. Kartal
dr. Láng László MTA Mg. Kutatóintézete Martonvásár
dr. Murányi István Károly R. Fôisk. Fleischmann Kut.int. Kompolt
Vajda Tibor Bácsalmási Agráripari Zrt. Bácsalmás

Kukorica Szekció

Takács Géza elnök IKR Zrt. Bábolna
Balogh Rudolf Baki Agrocentrum Kft. Bak
Boncok Lajos Pioneer Hi-Bred Zrt. Szarvas
Miskucza Péter Mezôhegyesi Ménesbirtok Zrt. Mezôhegyes
Schiszler István Hôgyészi Agrokémiai Kft. Szakály
Szeidl Balázs Monsanto Kft. Budapest

Nagymagvú hüvelyes növények Szekció

Virágné Pintér Gabriella elnök Gabonatermesztési Kutató Kht. Szeged
dr. Balikó Sándor Bólyi Zrt. Bóly
Kiss Ferenc Civis-Seed Kft. Debrecen
Lövei István Elitmag Kft. Martonvásár
Mezei János Hidasháti Mg. Zrt. Murony
dr. Tôgyi Sándor DE ATC Kutató Központ Nyíregyháza

Takarmánynövények Szekció

dr. Farkas Béla elnök Agrohungária Kft. Karcag
dr. Fazekas Miklós Alfaseed Bt. Karcag
Feczák János Agroszemek Kft. Hódmezôvásárhely
dr. Janowszky János Mezôgazdasági Kut.-Fejl. Kht. Szarvas
Janowszky Zsolt magánszemély Szarvas
Patakfalvi Péter Agro-Largo Kft. Budapest 

Zöldség és egyéb növények Szekció

Pavelka Árpád elnök ZKI Zöldségterm.Kut. Int. Zrt. Kecskemét
Bánki H. Dezsô Orosseed Szövetkezet Orosháza
dr. Kapitány József Fûszerpaprika Kut.-Fejl. Kht. Kalocsa
Korsós József Szentesi-Mag Kft. Szentes
Mundweil József Seminis Hungária Vetômag Kft. Budapest 
dr. Tompos Lajos Produkt Kft. Szigetszentmiklós
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Takács Géza elnök IKR Zrt. Bábolna

Kolop László alelnök KITE Zrt. Nádudvar

dr. Láng László alelnök MTA Mg. Kutatóintézete Martonvásár

Ruthner Szabolcs ügyvezetô igazgató VSZT Budapest

dr. Balikó Sándor Bólyi Zrt. Bóly

Bíró János Syngenta Seeds Kft. Budapest

Blum Zoltán Saaten Union Hungária Kft. Dombóvár

dr. Farkas Béla Agrohungária Kft. Karcag

Feczák János Agroszemek Kft. Hódmezôvásárhely

Hatala Mihály Hód-Mezôgazda Zrt. Hódmezôvásárhely

Juhász Zoltán Mezômag Kft. Lepsény

dr. Kapitány József Fûszerpaprika Kut.-Fejl. Kht. Kalocsa

Marosi Gábor Woodstock Kft. Budapest

Muhari Pál Dél-Pest megyei Mg. Zrt. Cegléd

Pallós Mihály KWS Magyarország Kft. Gyôr

Pavelka Árpád ZKI Zöldségterm. Kut. Int. Zrt. Kecskemét

Szeidl Balázs Monsanto Kft. Budapest

Tímár Béla Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. Budaörs

Virágné Pintér Gabriella Gabonatermesztési Kutató Kht. Szeged



A család mindig is meghatározó volt Turi
János életében. A paraszti lét gyorsan meg-
tanította a gyerekeket arra, hogy mi is az a
tolerancia, hogy minek mi az értéke. A leg-
fontosabb talán az, hogy Jánosba már fia-
talon beleivódott, hogy mindennek van ha-
tára és mértéke az életben. A Turi család-
ban a munka tisztelete, szeretete és meg-
becsülése a mindennapi élet természetes
részévé vált, hiszen öt gyermeket nem is le-
hetett másként nevelni.

„Nagyon jó és szép gyerekkorunk volt”
– summázza a kezdeti idôszakot az elnök.
Ugyanakkor az ötvenes évek elején, amikor
már a gimnáziumba is beiratkozhatott a
két Turi fiú – az ikertestvér Istvánnal szinte
összenôttek – akkor a rendszer nem bánt
kesztyûs kézzel a kis- és középparaszti osz-
tály tagjaival. Érezték a megkülönböztetést
a Turi fiúk is: hiába voltak odahaza az álta-
lános iskolában osztályelsôk, nem iratkoz-
hattak be a helyi középiskolába. Egy évet
az állami gazdaságban kellett dolgozniuk,
mígnem 1952-ben, a debreceni református
kollégiumban sikerült felvételt nyerniük. Itt
1956-ban érettségiztek. Küzdelmes évek
voltak, hiszen Mária nôvérük a férjével osz-
totta meg a szûkös lakást a két fiúval annak
érdekében, hogy tanulhassanak. Kitartás-

ra, áldozatvállalásra volt szükség ahhoz,
hogy sikeresen vizsgázzanak. Fegyelme-
zettség, elhivatottság, küzdeni tudás, ezek
voltak azok a legfontosabb emberi tulaj-
donságok, amit Debrecenben megtanul-
tak. Jó példa erre, hogy negyven fôvel in-
dult az osztályuk, ám érettségizni már csak
21-en érettségiztek.

Bár kitüntetéssel végezték a Turi fiúk a
gimnáziumot, mégsem sikerült azonnal
bejutniuk az egyetemre, s ezúttal is a kulák
bélyeg volt az akadály. Ám ismét jött a csa-
ládi segítség: az orvos báty, Károly felesé-
gének a kapcsolatai révén sikerült felvételt
nyerniük a Gödöllôi Agrártudomány Egye-
temre, mégpedig maximális pontszám
elérésével. Az egyetemi tanulmányokat
1956-ban kezdhették meg, s 1960-ban ki-
tüntetéssel kapták kézhez a diplomát. Az
ikerpár elhatározta, – miután az ötvenes
évek politikai viharai „szétszórta” a csalá-
dot – hogy a családi hagyományoktól elté-
rôen, ôk ketten együtt maradnak, és együtt
kezdik az életet. Így kerültek Bólyba, a Bó-
lyi Állami Gazdaságba, amelyrôl korábban
azt sem tudták, hogy merre található, pe-
dig már akkor is jó híre volt a gazdaságnak.
Diploma ide, diploma oda, Bólyban az volt
a gyakorlat, hogy mindenkinek végig kellett
járnia a „szamárlétrát”. Ez történt ez az ik-
rekkel is: elôször az állattenyésztési ágazat-
hoz kerültek, bár egymástól elszakítva dol-
goztak. A fôagronómus Szabó János volt, az
igazgatói posztot Kisjakab Lajos töltötte be.
Az a rend uralkodott Bólyban, hogy a gya-
kornoknak ugyanazt kellett teljesítenie,
mint az állattenyésztési brigádvezetônek,
aki mellé Jánost osztották be. A munka a
tehenészetben hajnali négykor kezdôdött,
majd az abrakolás következett, melynek a
kiosztása brigádvezetôi feladat volt. A 200
tehén takarmányozása, tisztán tartása, kézi
fejése, bizony egész napra kemény munkát
jelentett. Szabó János fôagronómus már a
második héten megkérdezte Jánostól, hogy
hány tehenet ismersz? Néhányat már igen,
hangzott a válasz. „És mikorra tudod vala-
mennyit megismerni a pedigréjükkel
együtt?” – jött az újabb kérdés. Egy hónap
alatt, egy istállót biztosan, válaszolta a fia-
talember. Természetesen Jánosnak ez is si-
került, bár korántsem volt ez olyan könnyû
feladat. Fél év múlva azonban két, veszte-
ségesen mûködô nagyobb állami gazdasá-
got csatoltak Bólyhoz, s ekkor új beosztást
kapott Turi János. Károly majorba került,
ahol a növénytermesztési ágazatban ne-
vezték ki. Egy év után ismét új beosztásban
találta magát: az állattenyésztési telep ve-
zetésével bízták meg. Ez volt a legnagyobb
telep, mert csupán a szarvasmarha állo-

mány a borjakkal együtt csaknem 1400
egyedbôl állt, de volt itt 4000 sertés is. Két
év után a sertéságazat vezetését bízták Já-
nosra, amely izgalmas szakmai kihívást je-
lentett számára.

Az újabb fordulat 1970-ben következett
be: ekkor a számára akkor még jóformán is-
meretlen vetômag üzembe helyezték át. Ez
a terület azért volt János számára idegen,
mert sok volt a beton, a gép, a különféle
berendezés, amely soha nem vonzotta az
agrár szakembert. Az új kihívások azonban
mindig is izgalommal töltötték el, s így volt
ez a vetômag esetében is. Nem volt rest,
elvégezte a vetômag szakmérnöki kurzust
1972–1974-ben, s nagyon is megkedvelte
ezt a területet. Bár akkor még nem gondol-
ta, hogy ez a tevékenység életre szóló lesz.
Bólyban, 1973-ban kezdtek foglalkozni a
szójatermesztéssel, s már a második évben
1500 hektáron termesztették ezt a növényt.
És termesztettek vetômagot is, így a vetô-
mag üzem olyan gyorsan fejlôdött, hogy
csak feszes munkatempóban lehetett a fel-
dolgozást elvégezni. Ezen idôszak alatt a
vetômag üzemhez csatolták az integrációt,
az uszálykikötôt, a kísérleti kutatási osz-
tályt, így vált az ország legnagyobb vetô-
magüzemévé a bólyi. János az üzemvezetôi
megbízatás után igazgatói posztig vitte.
1985-ben vezérigazgató-helyettesi beosz-
tást kapott, de hozzá tartozott a vetômag
ágazat és a kereskedelem. Kevesen mond-
hatják el magukról, hogy munkásságuk so-
rán egy millió tonna vetômagtermelésben,
feldolgozásban, értékesítésben vett részt.
A szakmát bizony alaposan meg kellett ta-
nulni, másokat pedig, megtanítani. A
nyugdíjazása után, 1989-ben általános ve-
zérigazgató-helyettesi megbízatással dol-
gozott tovább, a szakmai irányítás elegen-
dô munkát adott.

A terméktanács megalakítása már
1992-ben megkezdôdött, s ebben a munká-
ban Turi János aktívan vett részt. Az elsô el-
nöknek, Perczel Mihálynak az érdemei elévül-
hetetlenek, hangsúlyozta az ex-elnök:
1993-ban megalakult a Vetômag Termékta-
nács, amelynek igazgatója dr. Hullán Tibor
volt, s az egyik alelnökének választották
Turi Jánost. János igen jól együtt tudott
dolgozni  Perczel Mihállyal és Hullán Ti-
borral, aki szintén meghatározó szerepet
töltött be a terméktanács megalakításá-
ban. Négy év múlva, a választáson már Já-
nost bízták meg választás útján az elnöki
teendôk ellátásával, amely tisztséget tíz
éven keresztül töltött be.

Az elmúlt csaknem másfél évtizedben
rendkívül sok változás következett be: a ve-
tômag szakma sem volt érintetlen a gazda-
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Jöjjenek a fiatalok! 
Az idén 70 éves Turi János
leköszönt az elnöki tisztrôl.
A kisújszállási születésû, kulák
családban nevelkedett agrár
szakember gazdag életútját nehéz
néhány sorban összefoglalni.
Nem is vállalkozunk rá, de arra
igen, hogy a fontosabb állomásokat,
fordulópontokat felelevenítsük.
Turi János nem arra készült, hogy
a vetômag szakmában teljesedik ki
szakmai karrierje. Az élet hozta
így, s vasszorgalmával, akaratával,
emberi, vezetôi képességének,
magatartásának köszönhetôen
kivívta az elismerést. Jó szívvel
adta át utódjának, Takács Gézának
a stafétabotot, mivel úgy érezte,
hogy elég a további küzdelmekbôl,
jöjjenek a fiatalok. Ebben a korban
már a családi kör a legfontosabb
élettér, s a nyugdíj is megérdemelt.
Köszönjük Elnök Úr!
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sági változásoktól. Turi János nincs egye-
dül azzal az értékeléssel, ami szerint a ter-
méktanács nélkül aligha értek volna el
olyan sikereket, mint amelyeket elértek. Az
ex-elnököt gyakran érte az a vád, hogy nem
elég erélyes, s bizony a vezetési stílusát is
kritizálták. De ha végigmegyünk az életút
állomásain, akkor láthatjuk, hogy Turi Já-
nos mindig a szakmai értékekre helyezte a
hangsúlyt, s a türelemnek, a toleranciának
és a kitartásnak köszönheti azt, amit elért.
Nagy-nagy türelemmel, együttmûködési
készséggel, megértéssel fordult mindig a
kollégáihoz, az üzleti partnerekhez, s ennek
is köszönhette az eredményeket.  Az utób-
bi években többször hangsúlyozta: olyan
fiatalokat kell kinevelniük, akik agilisek, rá-
termettek, idegen nyelvet beszélnek, érte-
nek a szakmához, s a kornak megfelelô ve-
zetési stílust képviselik. A VSZT ugyanis
Európa-szerte elismert szervezetté vált,
ami nem csak a VSZT leköszönt vezetôinek
köszönhetô, hanem annak is, hogy igen
sok kiváló magyar vetômag szakember dol-
gozik a szakmában. Ezt a fiatalítást a VSZT
régi vezetése megoldotta, s azt a szerveze-
ti átalakulást, amit legutóbb elfogadott a
küldöttgyûlés, jó alapot adnak arra, hogy a
késôbbiekben is megfelelô, eredményes
munka folyjék.

Még sok szép dolog van az életben,
amit nyugdíjasként meg kell oldani, s ami-
re az aktív idôszakban nem jutott idô, ener-
gia. Ha nincs mellettem a feleségem, akkor
bizony nem tudtam volna ilyen szép kar-
riert befutni, mondta Turi János. Ma már az
unokák is életet hoznak a nagyszülôi ház-
ba. A lányuk matematikát és számítástech-
nikát tanít, a fiúk gépészmérnök, s egy né-
met cégnél dolgozik.

H. Gy.

– A VSZT, mondhatni a kor hívó szavának
eleget téve termékpályákra osztotta a szerveze-
tet. Tette ezt annak reményében, hogy a kis
ágazat szereplôi markánsabban tudják a saját
és az ágazat érdekeit megfogalmazni, egyben
képviselni. Ma már nem kérdés, hogy összefo-
gás nélkül nem jut elôre senki a gazdasági
életben. Elnök úr, Ön bizonyára érez magá-
ban erôt arra, hogy ezt az összefogást megva-
lósítsa, az érdek-képviseleti tevékenységet fel-
pörgesse.

– A kérdésében megfogalmazott állí-
tásokkal egyetértek. Elôször is nézzük,
miért van szükség a megújulásra? Azok a
szervezetek életképesek és van jövôjük,
amelyek idejében felismerik, hogy a vál-
toztatás tovább nem halasztható. Ehhez
persze, átgondolt koncepcióra van szük-
ség. A VSZT vezetôi ennek szellemében
vállalták a megbízatást. Azért mondom
többes számban, mert ez nem egyéni, ha-
nem csapat munka a javából. A szervezeti
változtatáson, annak kidolgozásán és vég-
rehajtásán is több hónapot dolgozott egy
szakértô testület, amely az elképzeléseket
formába öntötte. Aki már kapott ilyen
feladatot, az tudja, hogy nem egyszerû a
megoldás. Az álláspontok egyeztetése
hosszú idôt vett igénybe, s fontosnak tar-
tottuk, hogy markánsan jelenjenek meg
az érdekterületek. Azok a termékpályák,

amelyekre építhetjük a jövô munkáját, s
amelyre a vetômag szakma is teljes verti-
kumában képviseltetik. Így jött létre a Faj-
tatulajdonosi Termékpálya, melyet dr.
Láng László alelnök vezet, majd a Vetô-
mag-szaporító Termékpálya, amelyet én
vezetek, s végül a Vetômag-forgalmazó
Termékpálya, amelynek vezetôjévé Kolop
Lászlót választották. Azt gondolom, hogy
mindhárom termékpálya élére olyan veze-
tôt választottak, akik elkötelezettek a
szakma iránt, hiszen nem ma kezdték a
pályafutásukat. Kellô tudás és tapasztalat
van a birtokukban, s nem utolsó sorban, a
szakmai körökben ismert, elismert embe-
rekrôl van szó. Mindez jó alapot biztosít
ahhoz, hogy az Ön által is megfogalma-
zott összefogást, érdekérvényesítést meg-
valósíthassuk.

– Ám nem mindegy, hogy milyen straté-
giát dolgoznak ki: ha „melléfognak”, akkor le-
térnek a fô csapásról, s onnan nehéz visszaver-
gôdni…

– Való igaz, ahhoz, hogy az érdekeket,
az együttható tényezôket jól használjuk,
ahhoz jól kell megfogalmazni a szakma
érdekeit. Az érdekeket mind idehaza,
mind pedig, külföldön kell kellô erôvel
képviselni. Hogy jó úton járunk, bizonyít-
ja, hogy a nemzetközi szervezetekben ko-
moly tisztségeket töltenek be magyar
szakemberek. Nincs a világon olyan vetô-
magos rendezvény, ahová a magyarokat
ne hívnák meg, s ne kérnék ki a vélemé-
nyünket. Idehaza is nagyok a feladatok,
miközben az érdekek rendkívül szerteága-
zóak. Ezeket az érdekeket össze kell fésül-
nünk, képviselnünk kell, s garanciát kell
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A mag maga az élet
A Vetômag Szövetség és Termék-
tanács életében az idei tavasz
igencsak mozgalmasnak bizonyult.
Nem csupán a szervezeti megújulást
hagyta jóvá a küldöttgyûlés, hanem
az új szervezeti felállásnak megfe-
lelôen új vezetôket választottak.
Takács Géza elôször abban a
megtiszteltetésben részesült
– nyilvánvalóan nem érdemtelenül
– hogy a Vetômag-szaporító
Termékpálya elnökének választották.
Egy újabb megmérettetés során a
küldöttek a leköszönt Turi János
elnök helyébe ugyancsak ôt
választották. E kettôs bizalom nagy
felelôsség. Takács Géza is érzi,
tudja ezt. A beszélgetés során nem
titkolta, hogy nem kívánja a két
elnöki funkciót egybevonni,
de a tennivalók nagyon is átfedik
egymást.

Turi János

Takács Géza, az IKR Termelésfejlesztési és
Kereskedelmi Zrt. vetômag ágazati igaz-
gatója agronómusként végzett a Gödöl-
lôi Agrártudományi Egyetemen. Végig-
járta a szántóföldi szaporítás minden
lépcsôfokát, így nem csoda, hogy mun-
kásságának középpontjában áll a nö-
vényszaporítás. De más területtel is fog-
lalkozik, így valódi elismerés a szakma
részérôl, hogy ôt választották a termék-
pálya elnökének. Az már csak hab a tor-
tán, hogy a VSZT elnöki posztját is rá
bízták. Bizonyára jól tudják róla a szak-
mában, hogy kitartó, az emberi kapcso-
latok építése fontos a számára. Takács
Géza a megbízatásokkal kapcsolatban
azt a bizalmat tartja a legfontosabbnak,
amelyet a tagság felôl érez. Ha egyszer
valamilyen feladat elvégzésével megbíz-
ták, akkor azt tûzön-vízen keresztül vég-
rehajtja.
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nyújtanunk. Azokat a témaköröket kell
markánsan megfogalmaznunk, amelyek
mindannyiunkat érint, foglalkoztat.
Hosszabb távra kell terveznünk, ezért az
elôremutató feladatokat kell megolda-
nunk. Ha azt nézzük, hogy egy fajta neme-
sítése akár tíz évet is igénybe vesz, annak
a vetômagnak a felszaporítása és a ter-
melésbe való bevitele újabb öt évbe ke-
rül, akkor másfél évtizedes távlatokban
kell elôre gondolkodnunk.

– Ön is említette, hogy bár kicsi a szak-
ma, de az érdekek rendkívül sokszínûek. Le-
het-e olyan kompromisszumos témaköröket
meghatározni, amelyek mentén az érdekeket
is megjeleníthetik?

– A szaporító termékpályán valóban
sokféle érdek megjelenik, de nem hiszem,
hogy kicsire és nagyra kellene osztani a ter-
melôket.  Öt hektár kukorica vetômag elô-
állítása is nagynak számít, aki ezzel foglal-
kozik, miként az ôszi 20 hektár kalászos ga-
bonaszaporítás is lehet kicsi. Alapvetôen
azon érdek mentén tudunk együtt dolgoz-
ni, hogy a végtermékre szükség van. Ebbôl
kell kiindulni, s abból, hogyan lehet a vég-
terméket nagy biztonsággal termelni. A
szaporítói termékpálya azzal foglalkozik,
hogy legyen elegendô piaci áru, amely a
forgalmazók rendelkezésére áll, mégpedig
megfelelô minôségben. Ennek igen sok az
összetevôje. A szakmának azzal kell elsô-
sorban foglalkoznia, hogy a legjobb minô-
ségû vetômagot állítsa elô, s ebben vala-
mennyien egyetértünk. S hogy ennek mi-

lyen támogatottsága van, az már másik
kérdés. Miként az is, hogyan lehet a jogsza-
bályi hátteret úgy alakítani, hogy a szakma
támogatott és elismert legyen. Ez valóban
kis szegmense a mezôgazdaságnak, ám er-
rôl a kis területrôl ellátjuk az egész terüle-
tet. Ugyanakkor az is kérdés, hogyan tud a
szaporító, a feldolgozó és a forgalmazó
konszenzusra jutni abban, hogy a vetômag
használata növekedjen az országban. Nos,
a termékpályák közötti együttmûködés új
dimenziót kap az új szervezettel. El kell in-
dulnunk az úton, másképpen kell a dol-
gainkat csinálnunk. Kihívás elôtt állunk,
ugyanis a vetômag-szaporító termôterüle-
tek jelentôsen csökkentek a korábbi évtize-
dekéhez képest.

– Ez viszont a számomra azt is jelenti, hogy az
egyéni érdekeket idônként alá kell rendelni a közös-
ségi célok megvalósítása érdekében.

– Ez a dolog egyik oldala. A másik:
pontosan tisztázni szükséges, hogy aki ve-
tômag szaporításra vállalkozott, az hosszú
távon kell, hogy ezt a munkát végezze.
Vagyis a termelôknek, minden piaci sze-
replônek újra kell gondolnia a tevékeny-
ségét, a szerepét. Ehhez viszont a szövet-
ségnek kell világos stratégiát megfogal-
maznia ahhoz, hogy ki-ki tisztán lássa a
jövôt, és el tudja dönteni, hogy vállalja-e
vagy sem?

– Mire készül a szakma?
– Arra, hogy elérje azt, hogy a kor-

mányzat a vetômagot a megfelelô rangján
kezelje és értékelje. Magyarán, minden

rendeletben jelenjen meg a vetômag elis-
mertsége. Hogy példát mondjak: szerin-
tünk nem lehet olyan rendeleteket hozni,
amelyben a vetômagról szó sem esik.
Konkréten meg kell fogalmazni: bármely
mezôgazdasági termelés alapja a fajta, s a
fajtatulajdonságok hordozója a vetômag.
Ha ez kimarad egy rendeletbôl, akkor a
szakma érdekérvényesítô képessége és
elismertsége nem megfelelô. Ugyanakkor
arra is szükség van, hogy a vetômag fel-
használását eredetvédelmi okmánnyal
igazoljuk. A vetômag különleges áru, nem
keverhetô össze és nem hasonlítható
össze a kommersz termékkel. Az elsô ref-
lex persze, mindig az, hogy sokba kerül az
igazi (minôsített) vetômag. Csak azt felej-
tik el, hogy a használatából milyen elô-
nyök származnak. Ezeket a szakmai érveket
és indokokat igyekszünk mindenütt el-
mondani, mégpedig minél hangosabban,
hogy mindenkiben tudatosodjon a mon-
danivalónk.

– Gyakorló gazdasági szakemberként nem tud
másként gondolkodni, csak piaci alapokon. S úgy
érzem, hogy a két elnöki posztot sem választja iga-
zán külön…

– Az, hogy szervezetileg így építettük
fel a szövetséget, az egy dolog, de szövet-
ségben és vetômag szakmában kell gon-
dolkodni. Az én filozófiám egy mondat: a
mag maga az élet. Mag nélkül nincs jövô.
S nincs élet. A tápláléklánc pedig, a mag-
nál kezdôdik. Ebben lehet és kell gondol-
kodni. A mûködéshez kell a szervezet, de a
szakmában csak a szakmai érveknek van
helyük.

Hajtun György

Vetômag-szaporító Termékpálya Bizottság

Takács Géza elnök IKR Zrt. Bábolna

dr. Balikó Sándor Bólyi Zrt. Bóly

Bánki H. Dezsô Orosseed Szövetkezet Orosháza

Blandl József Agro-Lippó Zrt. Lippó

Boda Mihály Hortobágyi Génmegörzô Kht. Hortobágy

dr. Farkas Béla Agrohungária Kft. Karcag

Gyalog Dénes Gödöllôi Tangazdaság Zrt. Kartal

Janowszky Zsolt magánszemély Szarvas

Korsós József Szentesi-Mag Kft. Szentes

Mezei János Hidasháti Mg. Zrt. Murony

Miskucza Péter Mezôhegyesi Ménesbirtok Zrt. Mezôhegyes

Reszegi László Agromag Kft. Szeged

Vajda Tibor Bácsalmási Agráripari Zrt. Bácsalmás

Vida András Agroprodukt Zrt. Pápa

Takács Géza
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Fôbb kutatási témakörei a búzanemesítés, a
nemesítési módszerek fejlesztése, valamint
az informatika alkalmazása a növényneme-
sítésben. Tudományos és szakmai publiká-
cióinak száma 256, míg 57 minôsített fajta,
és 31 szolgálati szabadalom társfeltalálója.
A korábbi 5 éves ciklusban is már a fajtatu-
lajdonosok érdekképviseletével foglalkozott,
sôt a Kalászosgabona Szekció ügyeit is kép-
viselte. Június elején újabb öt évre megvá-
lasztották a Vetômag Szövetség alelnökévé.

Láng László hangsúlyozta: tekintettel ar-
ra, hogy a három vetômag termékpálya kö-
zött szoros összefüggés van, egymásra van-
nak utalva fajtatulajdonosok, termesztôk, és
forgalmazók. Véleménye szerint Magyaror-
szágon a növényfajták engedélyezése gör-
dülékeny, és az új fajták vetômagja a verti-
kum többi szereplôjének segítségével gyor-
san eljut a végfelhasználókhoz. Alelnöki te-
vékenységében tervei között szerepel a faj-
tatulajdonosok érdekképviselete szolgálta-
tó funkciójának erôsítése. Ezért a fajtatulaj-
donosok körében egy felmérést terveznek,
amiben fel kívánják térképezni milyen prob-

lémákkal küszködnek, miket várnak az ér-
dekképviselettôl, milyen segítséget szeret-
nének kapni a Terméktanácstól. A tagoknak
a közeljövôben küldik ki emailben a kérdé-
seket, és azok várhatóan ôsszel lesznek
összesítve, kielemezve.

„A vertikum tagvállalatai a terméktanács
elektronikus hírlevelébôl az ôket érintô jog-
szabályi változtatásokról, hírekrôl naprakész
tájékoztatást kapnak, ám szeretném, ha a
jövôben ez a fajta információáramlás
visszafele is mûködne” – hangsúlyozta az
alelnök. A terméktanács kíváncsi a tagok vé-
leményére a jogszabálytervezetekkel kap-
csolatban. A terméktanács ugyanakkor kép-
viseli tagjai érdekét még az Európai Vetô-
mag Szövetségben is.

Láng László kiemelte: a vetômag ter-
mékpálya piaci esélyei biztatóak, biztos pia-
ca lesz a jövôben is, mivel a növénytermesz-
tés alapját jelentô jó minôségû vetômagra
itthon is szükség van, de a magyar vetôma-
got kiváló minôsége miatt az országhatáron
kívül is keresik. Hazánk hagyományosan a
világ egyik jelentôs vetômag elôállítója, a
kibocsátott mennyiség messze több, mint
ami az ország méretébôl következne. Ennek
oka, hogy jók a klimatikus és talajadottsá-
gaink, több mint száz éve kiépült a vetô-
mag-elôállítás speciális infrastruktúrája a
hatósági ellenôrzéstôl kezdve a szántóföldi
termelésen át a vetômag kikészítéséig.
Strukturális és tulajdonosi változásoknak
folyamatosan tanúi lehetünk, mégis, a fel-
halmozott tapasztalat és bizalmi tôke töret-
lenül tovább kamatozik, és így a vetômagon
keresztül minden évben jelentôs többlet

hozzáadott értéket produkálunk. A magyar
vetômagipar nemzetközi megbecsülését jól
mutatja, hogy számos külföldi cég itt ter-
melteti meg a vetômagot, és innen elégíti ki
más országok vetômagigényeit. 

Az ország szempontjából az a kedvezô,
ha minél nagyobb területen vetünk hazai
nemesítésû növényfajtákat. Ezek számos
növényfaj esetében igen versenyképesek, és
érdemes kihasználni, hogy általában job-
ban alkalmazkodnak a helyi klimatikus
adottságokhoz, mint más fajták. Az utóbbi
években mind több magyar nemesítésû ga-
bona, gyümölcs és más növényfaj új fajtáit
sikerül külföldön is piacra vinni, ez további

Még sok a teendô a fajtatulajdonosi jogok
védelméért
Dr. Láng László, a Vetômag
Szövetség és Terméktanács,
Fajtatulajdonosi Termékpályáért
felelôs alelnöke, a martonvásári
MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet
Kalászosgabona Nemesítési
Osztályának vezetôje. A szakember
1978-ban diplomázott a Gödöllôi
Agrártudományi Egyetem Növény-
termesztô Szakán. Ugyanott
1981-ben mezôgazdasági genetikai
szakmérnöki oklevelet szerez, majd
két év múlva az egyetemi doktori
címet is elnyerte. 1992-ben
a mezôgazdasági tudomány
kandidátusa, majd 2006-ban az
MTA doktora címét is kiérdemelte.
1978-ban az egyetem elvégzése
után azonnal jelenlegi munkahelyére
került tudományos gyakornokként,
ahol végigjárta a szamárlétrát,
és 1994 óta vezeti a Kalászosgabona
Nemesítési Osztályt. Az 53 éves
kutató nôs, két gyermeke van.

Dr. Láng László

Fajtatulajdonosi Termékpálya Bizottság

név cégnév város

dr. Láng László MTA Mg. Kutatóintézete Martonvásár
elnök
Bíró János Syngenta Seeds Kft. Budapest
Blum Zoltán Saaten Union Hungária Kft. Dombóvár
Boncok Lajos Pioneer Hi-Bred Zrt. Szarvas
dr. Fazekas Miklós Alfaseed Bt. Karcag
Gyôrffy László Prebázis Kft. Martonvásár
dr. Janowszky János Mezôgazdasági Kut.-Fejl. Kht. Szarvas
dr. Kapitány József Fûszerpaprika Kut.-Fejl. Kht. Kalocsa
Kiss Ferenc Civis-Seed Kft. Debrecen
dr. Murányi István Károly R. Fôisk. Fleischmann Kut.int. Kompolt
Pallós Mihály KWS Magyarország Kft. Gyôr
Szeidl Balázs Monsanto Kft. Budapest
dr. Tompos Lajos Produkt Kft. Szigetszentmiklós
dr. Tôgyi Sándor DE ATC Kutató Központ Nyíregyháza



üzleti lehetôségeket kínál a hazai vetômag-
szaporítóknak is.   

Saját munkájával kapcsolatban tájékoz-
tatott, hogy: napjainkig 71 martonvásári ne-
mesítésû ôszi búzafajta született, ebbôl 53
az elmúlt másfél évtizedben. Hagyományo-
san jó stressz-tûrô képességüknek és jó mi-
nôségüknek köszönhetôen nemcsak Ma-
gyarországon és a szomszédos országokban
versenyképesek, hanem azokon a búzater-
melô vidékeken is, ahol a téli hideg vagy
nyári szárazság próbára teszi a növényeket.

Az utóbbi években különösen népsze-
rûek az átlagosnál nagyobb fehérjetartalmú
búzafajták, melyek mérsékelt adagú mûtrá-
gyákkal is jó minôség elérésére képesek,
ezért bio körülmények között is eredménye-
sen termeszthetôk. A martonvásári búzafaj-
ták több mint egy évtizede piacvezetôk a
magyar búzavetômag piacon.

A martonvásári nemesítést modern,
szántóföldi kísérleti munkákra alkalmas
speciális gépek és nagyteljesítményû labo-
ratóriumi mûszerek segítik. A hatalmas
adattömeg naprakész kezelésére és értéke-
lésére hatékony számítógépes rendszert fej-
lesztettek ki. A „Breeder” programcsomag a
növénynemesítés lépéseit és logikáját kö-
vetve a tenyészanyag valós idejû nyilvántar-
tását, biztonságos azonosítását és könnyû
áttekintését teszi lehetôvé. A hozzáértô
szakemberek és a jó mûszaki háttér együtte-
sen teszik lehetôvé, hogy idôrôl idôre a ha-
zai termelôk igényeihez alkalmazkodó új
búzafajták kerüljenek köztermesztésbe a
martonvásári nemesítési programból. 

Láng László szerint az uniós csatlakozás
inkább elônyökkel járt a fajtatulajdonosok
számára, mint hátrányokkal. Mert míg a ’60-as
évektôl kezdve a nyitott fajtapolitika eredmé-
nyeként egy újonnan kikísérletezett növény-
fajta könnyen bejöhetett az országba, addig
egy Magyarországon kinemesített növényfajta
csak nehezebben kerülhetett ki külföldre. Az
EU csatlakozás ezen is segített, mert már kor-
látozás nélkül exportálhatjuk kinemesített nö-
vényeinket. Így összességében az uniós csat-
lakozást pozitívan értékelte az alelnök.

Láng László úgy látja, hogy a fajtatulaj-
donosi jogok védelmében lehetne elôrelép-
ni, mivel ez az alapja a további kutatások fi-
nanszírozásának. E téren szerinte el va-
gyunk maradva versenytársainktól, és a 27
EU tagállamot tekintve Magyarország az al-
só harmadban helyezkedik el. 

Az alelnök úgy véli, hogy a szabadalmi tör-
vény elvileg lehetôvé teszi a nemesítôi jogok
védelmét, azonban azok gyakorlati érvényesí-
téséhez hasonló jogszabályokra lenne szük-
ség, mint amilyeneket a közel múltban Szlová-
kiában, Csehországban vagy Lengyelország-
ban már megalkottak.  Ezzel érhetnénk el,
hogy a szellemi termékek védelmében felzár-
kózzunk az Európai Uniós színvonalhoz. „A kö-
vetkezô egy évben leginkább e téren szeretnék
elôrelépést” – hangsúlyozta Láng László.

S. L.
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Miért vállalta el az alelnöki megbízatást?
K.L.: Elsôsorban az motivált, hogy a

részt vevô vetômag-kereskedôk érdekérvé-
nyesítô képessége erôsödjön. Vélemé-
nyem szerint több terület van, ahol e
munka eredményének éreztetnie kellene
hatását. Ilyen elsôsorban a jogi és közgaz-
dasági környezet alakítása, mivel ezek
alapvetôen meghatározzák a vetômaggal
foglalkozó cégek versenyképességét, pro-
filstabilitását, valamint jelentôsen befo-
lyásolják a vállalatok, vállalkozások kap-
csolatát a kormányzattal és a hatóságok-
kal. Meggyôzôdésem, hogy az érdekérvé-
nyesítés szervezett formában hatékonyab-
ban tud mûködni. Másrészt 2005-ben a
Magyar Vetômag-kereskedôk Szövetsége
elnökévé választottak és várhatóan még ez
év végéig a Szövetség egyesül a Termékta-
náccsal, így a szakma résztvevôitôl kapott
bizalom is kötelez. A két szervezet egyesü-
lésének megvalósításában partner volt a
Terméktanács, és egyetértés volt abban is,
ha létrejön az egyesülés, akkor a Vetômag-
kereskedôk Szövetségének elnöke lássa el

az új szervezet egyik alelnöki posztját. Hi-
szek abban, hogy az új formában jobban,
hatékonyabban tud mûködni a szervezet.
Mivel egyik kezdeményezôje voltam a Ve-
tômag Szövetség és Terméktanács szerve-
zeti átalakulásának, úgy gondoltam, hogy
az új szervezeti forma mûködtetésében és
irányításában is feladatot kell vállalnom.

Ön szerint milyen változtatásokra lenne
szükség az érdekérvényesítô munkában? 

K.L.: Elkerülhetetlen, hogy erôtelje-
sebben érvényesüljön a vetômag szakma
egészét és ezen belül a vetômag-kereske-
delmet érintô jogszabályalkotásban az
elôkészítô, véleményezô, formáló szere-
pünk. A tagok érdekeinek a képviselete a
hatóságok, a szaktárca és a gazdasági élet
más szereplôi elôtt nem merülhet ki csak
követelések megfogalmazásában. Termé-
szetesen ez a legegyszerûbb, de ennél a
pontnál nem szabad megállni. A jogalko-
tásba, a szakmai irányításba történô bele-
szólás mellett nagyon fontos a belsô ön-
szabályozás, önszervezôdés rendezése is.
Bár igaz az, hogy a vetômagágazaton belül
a termelôknek, a fajtatulajdonosoknak, és
a forgalmazóknak önállóan megfogalmaz-
ható, jól körülhatárolható külön érdekeik
vannak, mégis megtalálhatók a legkisebb
közös többszörösök, amelyek hangsúlyo-
zásával erôsíthetô az ágazat összetartó
ereje. Másrészt vannak olyan globális ér-
dekek, amelyek a vetômagszakma minden
résztvevôjét egyformán érinthetik. Ezért
úgy gondolom elôször a termékpályákon
belül kell megfogalmazni az érdekeket,
majd ezeket össze kell hangolni a másik
két termékpálya által megfogalmazott tö-
rekvésekkel. Ezzel párhuzamosan egyfajta
egyetemes szemléletet kell kialakítani. E
szerint, ha egy kérdés csak az egyik – pél-
dául a vetômag-kereskedô – termékpályát
érinti, de közömbös a többi termékpályára
nézve, akkor a többiek támogassák az ér-
dekelt termékpálya résztvevôit a kérdés
megoldásában. Amennyiben egy problé-
ma több termékpályát érint a vetômag
szakmán belül, akkor a termékpályák
egyeztessék, hangolják össze az érdekei-
ket. Magyarul: egyezzenek meg.

Nagyon nagy szükség van arra, hogy a
mezôgazdaság többi érdekcsoportjával,

„Célom az ágazat
érdekérvényesítô
képességének erôsítése”
Kolop László 2007. június 6. óta
a Vetômag Szövetség és Termékta-
nács, Vetômag-forgalmazói
Termékpályáért felelôs alelnöke.
Megbízatása öt évre szól. Ha nem
az ágazat ügyes-bajos dolgaival
foglalatoskodik, akkor a KITE Zrt.
vetômag-kereskedelmi üzletágának
vezetôje. Az egyetem elvégzése
után, 1987-ben fiatal agrármér-
nökként került a KITE Zrt.-hez
kutató-szaktanácsadói munkakörbe.
1992 óta foglalkozik szántóföldi
növények – elsôsorban gabonafélék
és olajos növények – vetômag-
kereskedelmével, majd 1995
januárjától dolgozik a jelenlegi
munkakörében. A 44 éves
szakember Debrecenben él, házas,
öt gyermeket nevel.



más érdekvédelmi szervezetekkel rendsze-
res párbeszéd kialakuljon.

Mikor várható a két szövetség hivatalos
egyesülése? 

K.L.: A VSZT (Vetômag Szövetség és
Terméktanács) küldöttközgyûlése már ha-
tározott az egyesülésrôl. A Magyar Vetô-
mag-kereskedôk Szövetsége a nyári sza-
badságok után, szeptemberben hívja
össze azt a közgyûlést, ahol a tagok dön-
tenek a fúzióról. Ezt követôen beadhatóak
a Fôvárosi Bírósághoz a változásokra vo-
natkozó bejegyzési kérelmek. Így a remé-
nyem szerint még az idén hivatalosan is
megalakulhat az új vetômag „csúcs” ér-
dekképviselet.

Milyen tervei vannak a szövetséggel és a szö-
vetségben? 

K.L.: Elôször is nyilvánvalóan az, hogy
az új szervezeti modell jól funkcionáljon.
Általános hosszú távú célom a közgazda-
sági és jogi környezet alakítása, hogy ja-
vaslatainkat bele tudjuk építeni a készülô
jogszabályokba, miniszteri rendeletekbe.
Ez alatt konkrétan azt értem, hogy a tag-
vállalatok versenyképes mûködését aka-
dályozó, a felesleges költségeket okozó
szabályozásokat lebontsuk. Olyan piaci és
gazdálkodási környezet kialakulása az ér-
dekünk, amely a tisztességes profit eléré-
sét lehetôvé teszi. Ne legyünk álszentek!
A szakmai érdekképviseletek mûködésé-
nek minden piacgazdaságban ez az értel-
me és valódi célja. Nem kívánunk kivéte-
lezett helyzetet más ágazatokkal szem-
ben, de a vetômagágazat súlyának és sze-
repének megfelelô pozíciót meg kell kap-
nunk. Mindezeket úgy szeretnénk elérni,
hogy figyelemmel legyünk a Gazdasági
Versenyhivatal „árgus" tekintetére, ame-
lyik ôrködik a verseny tisztaságán, és a
kartell gyanú szikráját is bünteti. A rövid
távú elképzeléseink között szerepel töb-

bek között a genetikailag módosított
(GM) növények tervezhetô, átlátható, tisz-
ta szabályozása, ami beilleszthetô a vetô-
mag-kereskedelem jelenlegi rendszerébe.
Ehhez azonban szükséges lenne a GM nö-
vények társadalmi megítélésének a válto-
zása, hogy a társadalom eleve ne tekint-
sen ellenséges módon e témára. Ugyanis
az Unióban formálódó GM szabályozásra
a vetômagágazatnak, és ezen belül elsô-
sorban nekünk kereskedôknek fel kell ké-
szülni.  Természetesen nem akarjuk a tár-
sadalomra ráerôltetni a GM növényeket,
de az ezzel kapcsolatos kérdések megke-
rülhetetlenek, és meggyôzôdésem szerint
egyre inkább azok lesznek a jövôben, ezért
ki kell alakítani ennek szabályozását is. De
ugyanez az álláspontunk az organikus –
közismert néven bio – termesztéssel kap-
csolatban is. Az ökológiai termesztés igé-
nyeinek is meg kell felelni úgy, hogy a
szükséges garanciák mellett az ökológiai
vetômagtermelés és értékesítés racionális
keretek között megvalósítható legyen.
Nem akarom mindenáron a szakterületem
fontosságát túldimenzionálni, de szerin-
tem a korszerû élelmiszer-termelés elkép-
zelhetetlen a színvonalas vetômagágazat
nélkül. Úgyis fogalmazhatok, hogy a vetô-
mag olyan szerepet tölt be az agrárium-
ban, mint általában a high-tech a gazda-
ságban. Magyarország a vetômag K+F, a
vetômag-elôállítás területén a világ élme-
zônyében foglal helyet, és ezt a vezetô
szerepet meg is szeretnénk ôrizni.

Erre jók az esélyeink, mert bizonyos
vetômagok – például gabonafélék, kukori-
ca, napraforgó – vonatkozásában kompa-
ratív elônyökkel rendelkezünk versenytár-
sainkkal szemben, ám ennek kihasználá-
sához szükséges a jogi és közgazdasági
környezet támogatása is. De például a
burgonya, illetve a cukorrépa vetômagter-
mesztését más országok színvonalasab-
ban csinálják, és olcsóbban állítják elô,

mint mi. Mert például, ha a francia, hol-
land és német versenytársaink az általá-
nos jogi és gazdálkodási környezetüket il-
letôen megkapják a támogatást a kormá-
nyaiktól, mi pedig nem, akkor máris ver-
senyhátrányba kerülünk. E tekintetben az
uniós csatlakozás inkább azt jelentette,
hogy a tôkeerôs nyugat-európai cégek
megjelenhettek a magyar piacon, és ke-
vésbé azt, hogy a magyar vetômagosok
ott. Bár kétségtelen, hogy a vetômagex-
port is könnyebbé vált az EU csatlakozás
után. 

Ha egy év múlva számot vet tevékenységével,
milyen eredményekkel lenne elégedett? 

K.L.: Ha a megfogalmazott célokban –
a törvény, a kormányrendeletek elôkészí-
tésében, módosításában – kézzel fogható
elôrelépés lenne. Ha sikerülne például a
GM növények szabályozásában alapvetô
szemléletváltást elérni, és ha a politiku-
sokat sikerülne kicsalogatni jelenlegi sün-
disznó-állásukból. Ehhez az kellene, hogy
megszûnjön az ellenállás a GM növények-
kel kapcsolatos kutatásokkal, vizsgálatok-
kal szemben. Ugyanis ez utóbbiak enge-
délyezése nem jelentené azt, hogy a GM
növényeket termeszteni is fogják, ám ha
az EU egyre több országa engedélyezni
fogja a GM növények termesztését, az
nem érheti felkészületlenül Magyarorszá-
got. Az ilyen típusú érdek-képviseleti
munkában egyébként sokszor nehéz ha-
táridôhöz kötött eredményességben gon-
dolkodni. Vannak konkrét napi problé-
mák, amelyeket a lehetô legrövidebb idô
alatt meg kell oldani, és vannak folyama-
tos kezelést igénylô kérdések, amelyek-
ben idônként lehet nagy, látványos ered-
ményeket elérni, míg máskor aprócska lé-
pésekkel lehet elôre jutni.

Strbik László
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Seiwerth Gábor Lajtamag Kft. Mosonmagyaróvár
Virágné Pintér Gabriella Gabonatermesztési Kutató Kht. Szeged

Kolop László



Indokolt tehát még egyszer végiggondolni,
hogy mi marad a régi gyakorlat szerint, hol
kell változásokra számítani és milyen új le-
hetôségek léptek be a rendszerbe. Az el-
múlt két hónapban mindezek mellett, há-
rom nemzetközi fórum is foglalkozott a ve-
tômagszektort érintô kérdésekkel, melyek-
rôl a VSZT ülésén ugyancsak szó esett.

Ami változatlan maradt
A szakmai törvényi háttér a 2003. évi LII.
törvény „A növényfajták állami elismerésé-
rôl, valamint a szaporítóanyagok elôállítá-
sáról és forgalomba hozataláról” és kap-
csolódó végrehajtási rendeleteinek alapel-
vei, melyek természetesen folyamatosan
követik az EU jogszabályváltozásokat. Az
utolsó módosítások átvezetése június 30-
ával volt esedékes, szakmai elôkészítésünk
után már a tárca jogszabály-elôkészítési
szakaszában vannak. 

Változatlan maradt a megújuló termé-

szet is, hiszen a tavaly elvetett szuperelit,
elit és elsôfokú vetômag ma már minôsí-
tésre váró növényállomány, amit az idén is
szemlézni és termését remélhetôleg fémzá-
rolni kell, és itt már belépnek a változások.

Ami változott
A vetômag-elôállítás és forgalmazás érde-
kében elôírt certifikációs rendszer fenntar-
tásáért az MgSzH Központ Növénytermesz-
tési és Kertészeti Igazgatósága a felelôs:

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
11/2006 (FVÉ 2007/1) FVM utasítása a Mezô-
gazdasági és Szakigazgatási hivatal Központja
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról
58. §-a szerint: 
• Ellátja szántóföldi- és kertészeti- vetô-

magvak elôállításának, forgalmazásának
ellenôrzését, minôsítését, fémzárolását,
fajtaazonosság vizsgálatát,

• Elvégzi a hazai elôállítású és felhasználá-
sú, valamint a nemzetközi érvényû bizo-
nyítvánnyal kivitelre kerülô, továbbá a
külföldrôl behozott vetômagvak mintavé-
telét, minôségének vizsgálatát, minôsíté-
sét, fémzárolását.

• Kisparcellás fajtamegállapító termesztés
útján ellátja a vetômagtételek faj-, fajta-
azonossági és fajtatisztasági vizsgálatát a
hazai és a nemzetközi elôírásoknak meg-
felelôen.

• Elbírálja a vonatkozó rendeletben meg-
határozott követelményeknek meg nem
felelô vetômag forgalmazására vonatko-
zó kérelmeket, kiadja az engedményekre
vonatkozó engedélyeket. 

• Ellenôrzi a vetômagvak forgalomba hoza-
talát, zárolja a minôségileg meg nem fe-
lelô tételeket, szükség szerint elrendeli
megsemmisítésüket, illetve visszaélés
esetén minôségvédelmi bírságot szab ki. 

• Közhitelû nyilvántartást vezet.
• Ellátja a meghatalmazott jogkörû szántó-

földi ellenôrzéssel, mintavétellel és vetô-
magvizsgálattal kapcsolatos hatósági
feladatokat.

• A hatósági vetômagvizsgálat ellátására
hazai és nemzetközi akkreditációval ren-
delkezô laboratóriumot mûködtet, ellátja
az akkreditációval és a szabványbázissal
kapcsolatos feladatokat.

• Jártassági körvizsgálatokat szervez, részt
vesz vetômag-vizsgálati módszerek fej-
lesztésében, adaptálásában, oktatás
szervezésében.

Szervezeti egységei: Vetômagminôsíté-
si és Nyilvántartási Osztály; Vetômagsza-
porítási Osztály; Központi Vetômagvizsgá-
ló Laboratórium; Fajtakitermesztô Állo-
más/Monorierdô,

A szakterület közvetlen irányítója: Pol-
gár Gábor igazgatóhelyettes.

A változások
Az átszervezés egyik célja, hogy a közvetlen
területi munkavégzés közelebb kerüljön a
partnerekhez földrajzi értelemben is, ezért
a Területi Vetômag-felügyelôségek. az
átalakulást követôen a Megyei Szakigazga-
tási Hivatalok Földmûvelésügyi Igazgató-
ságának Osztályaként dolgoznak tovább
változatlan területi illetékességgel.

A Mezôgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vetômag-
felügyeleti Osztályainak területi illetékes-
ségei:
Baranya Megyei Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Pécs
Földmûvelésügyi Igazgatóság
Vetômagfelügyeleti Osztály 
Illetékességi területe: Baranya, Somogy,
Tolna megye

Békés Megyei Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Békéscsaba
Földmûvelésügyi Igazgatóság
Vetômagfelügyeleti Osztály
Illetékességi területe: Békés, Csongrád,
Bács-Kiskun megye

Fejér Megyei Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Székesfehérvár
Földmûvelésügyi Igazgatóság
Vetômagfelügyeleti Osztály
Illetékességi területe: Fejér, Veszprém, Fô-
város és Pest megye Dunától nyugatra esô
része

Gyôr-Moson-Sopron Megyei Mezôgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal, Gyôr
Földmûvelésügyi Igazgatóság
Vetômagfelügyeleti Osztály
Illetékességi területe: Gyôr-Moson-Sop-
ron, Komárom-Esztergom megye

Hajdú-Bihar Megyei Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Debrecen
Földmûvelésügyi Igazgatóság
Vetômagfelügyeleti Osztály 
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-
Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
Szolnok
Földmûvelésügyi Igazgatóság
Vetômagfelügyeleti Osztály
Illetékességi területe: Jász-Nagykun-
Szolnok, Heves, Nógrád és Pest megye
Dunától keletre esô része
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Vetômag-felügyelet új keretek között
Az újjáalakult Vetômag Szövetség
Szakmaközi Szervezet és Termék-
tanács (VSZT) elsô, hivatalos sajtó-
tájékoztatóját megelôzôen az
ágazat szereplôi között belsô
információcsere is zajlott. 
Aktualitását az adta, hogy 2007
évben mindhárom termékpálya
tagjai számára megváltozik
a hatósággal való együttmûködés
rendje. Az OMMI jogutódjaként
a 274/2006. (XII.23.) sz.
Kormányrendelet a Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérôl megalakította
az agrártárca új központi
intézményét,  a Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt,
(késôbbiekben MgSzH), melynek
központja, illetve megyei hivatalai
folytatják az eddigi feladatokat.
A szaksajtó errôl folyamatosan
tájékoztatott, de igazán élessé
most vált a helyzet, amikor lejárt
a szántóföldi vetômag-szaporítások
bejelentésének a határideje és
megkezdôdtek a szántóföldi
ellenôrzések.



Vas Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Szombathely
Földmûvelésügyi Igazgatóság
Vetômagfelügyeleti Osztály
Illetékességi területe: Vas és Zala megye

Az osztályok élén a korábbi vetômagfelü-
gyelôségi vezetôk állnak.
A szakigazgatási hatósági eljárásban a me-
gyék elsô fokon, a Központ másodfokon jár
el, kivéve ha a határozat meghozatalában
eleve a Központ illetékes, ezen esetekben
másodfokú eljárásnak nincs lehetôsége,
jogorvoslatért a Közigazgatási Bírósághoz
lehet fordulni.

Új elem a rendszerben
A szántóföldi ellenôrzés meghatalmazott
jogkörben, amire már korábban is volt jogi
lehetôség. A 17/2006. FVM rendelet mely a
2004/117 EK 2004. december 22-én kiadott
irányelvén alapul, lehetôvé teszi a minta-
vétel és laboratóriumi vizsgálat bekapcso-
lódását is a hatósági ellenôrzés folyamatá-
ba. Lényege, hogy a hatósági eljárás során
külsô, arra felkészített, és meghatalmazott
személyek, illetve laboratóriumok végezze-
nek el bizonyos részfeladatokat. Hangsú-
lyozni kell, hogy az átruházott jogkörben
végzett ellenôrzési tevékenységek nem sa-
ját jogú tevékenységek (nem ugyanaz a
rendszer, mint a zöldségfélék standard ve-
tômag kategóriájánál). A forgalomra jogo-
sító címke kiadása és használata továbbra
is a kijelölt hatóság feladata és felelôssé-
ge. Az új rendszer iránt több vállalat érdek-
lôdött, és közülük 2007-ben egy kapcsoló-
dott a rendszerbe. A szántóföldi ellenôrzés
vonatkozásában a szakmai felkészítés és
vizsgáztatás megindult, sôt már folynak a
közös szemlék. Mivel a jogszabályok az el-
sô évben pl. a szántóföldi ellenôrzésnél
100 %-os párhuzamos ellenôrzést írnak
elô, a változások hatása csak középtávon
jelentkezik.

Feladat tehát van bôven, ez évben ed-
dig a 2006 évihez viszonyítva kb 15 % vetô-
mag-szaporító területnövekedést regiszt-
ráltunk. Nehezítik a munkát az évjárat ked-
vezôtlen hatásai az enyhe tél, a kora tava-
szi szárazság és a hirtelen jött nagy hôség.
Nagy kihívás a korábbi szigorúan központ-
ból szervezett felügyelôk megyei rendszer-
be való integrálása, és a létszám folyama-
tos csökkenése.

A vetômag minôsítés és ellenôrzés köz-
vetlen központi szakmai irányítása meg-
maradt, de a gyakorlati végrehajtás
megoszlik az MgSzH központ és megyei Hi-
vatalai között.

28. ISTA Kongresszus 2007. május 5–11
A Nemzetközi Vetômag-vizsgálati Szövet-
ség ez évi kongresszusát a kontinensek kö-
zötti rotáció elvét követve Dél Amerikában
tartotta. A rendezvény társszervezôje a Bra-
zil Vetômagszövetség (ABRATES) volt, így

a nagyszámú hazai és dél amerikai résztve-
vôvel együtt több mint 650 szakember vett
részt (az európai résztvevôk száma 250 fö-
lött volt). A hivatalos közgyûlést a kong-
resszus szokásai szerint a tudományos
eredményeket bemutató Vetômag Sympo-
zium elôzte meg, majd a közgyûlés követ-
kezett, párhuzamosan pedig a Technikai
Bizottsági Ülések folytak. 

A rendezvény teljes anyaga az interneten
elérhetô angol nyelven www.seedtest.org
címszó alatt, most csak a legfontosabb
gyakorlati tudnivalókat emelem ki.

2008. január elsejével Nemzetközi Ve-
tômag-minôsítô Bizonyítványok (ISTA
ORANGE Certificate, ISTA GREEN Certi-
ficate) használata egyszerûsödik. A válto-
zást az elmúlt 3 évben nagyon komoly elô-
készítô munka elôzte meg, indoka az az elv,
hogy az ISTA akkreditált laboratóriumok
munkájának színvonala azonos, függetle-
nül attól, hogy mely ország területén van-
nak és azonosan felelôsek mind a mintavé-
telért, mind a vizsgálatokért. A jövôben te-
hát csak kétféle bizonyítvány lesz az ISTA
ORANGE vetômagtételre vonatkozó ok-
mány, melynek kiállítója a magvizsgálatot
végzô laboratórium, kitöltésekor azonban
lehetôség lesz a mintavételért felelôs labo-
ratóriumot is megnevezni a bizonyítvá-
nyon. A másik az ISTA BLUE csak a mintá-
ra vonatkozó bizonyítvány ugyanúgy, mint
eddig.

A változás 2008. január 1-jétôl lép élet-
be ugyanúgy, mint a Nemzetközi Szabály-
zat módszertani változásai is.

Folyamatban lévô programok – me-
lyeknél az ISTA a statisztikai adatokat kell
szolgáltassa 2009-ig – az ISF és OECD-vel
való együttmûködés alapján a tételnagysá-
gok csökkentésének lehetôsége a takar-
mánynövényeknél, és a vetômagkeverékek
vizsgálati módszertanának egységesítése.

A GMO munkabizottság összetétele
megváltozott, folyamatosan korszerûsödik
a GM körvizsgálatok módszertana és felké-
rést kapott a Szövetség, hogy az elsô GM
vizsgálati konferencia szervezésében (1st
Global Conferenc on GM Analysis) 2008-
ban Comoban vegyen részt. Folyamatosan
bôvül a GM akkreditációt szerzett ISTA la-
boratóriumok köre, terveink szerint ez év
novemberében a budapesti központi vetô-
magvizsgálati ISTA laboratórium is eléri
ezt a státuszt. 

Az elkövetkezendô idôszak szakmai
rendezvényei közül kiemelt érdeklôdésre
tart számot a Hollandiában szeptember-
ben megrendezésre kerülô mintavételi
munkaértekezlet. Egyik fô témája lesz az
automata mintavevôk használatának lehe-
tôsége az akkreditált rendszerben.

ISF Kongresszus május 20–23 
A korábbi Vetômagkereskedôk Szövetsége
(FIS) 2003 óta Nemzetközi Vetômagszövet-
ség néven ISF – International Seed

Federation – mûködik. Ez évi kongresszu-
sát több mint 1000 résztvevôvel az ISTA
rendezvényt követôen tartotta Christ-
churchben. Hasonlóan az elôbbiekhez a
teljes anyag itt is megtalálható az inter-
neten: www.worldseed.org címen. Hatá-
rozott igényként fogalmazódott meg, az EU
felé, hogy végre foglaljon állást az engedé-
lyezett GM módosítások vetômagra vonat-
kozó határértékeit illetôen.

További témák inkább a fajtavizsgálati
témakörhöz és az UPOV-val való együttmû-
ködéshez kapcsolódnak. Önálló szekciót
szerveztek a hibridek és vonalak vizsgálati
kötelezettségének értelmezésérôl.

OECD vetômagrendszerének éves
közgyûlése július 9–12
Három programot kell kiemelni 

– harmadik országok szaporításainak
kezelése, eqvivalencia,

– szinonim nevek használatának lehe-
tôsége,

– fajtatisztaság vizsgálati munkacso-
port ülése.

Az elsô két kérdéskörben Magyaror-
szágnak több éves tapasztalata van az EU
csatlakozást megelôzô idôkbôl, így ismere-
teinket megosztottuk.

A Fajtatisztasági Munkacsoportban va-
ló részvételre – mely tavaly alakult – Ma-
gyarország meghívást kapott. A postkont-
roll vizsgálati rendszerrel foglalkoztak, és
távlatilag napirendre tûzték a lehetséges
kiegészítô laboratóriumi módszerek össze-
gyûjtését is. A munkacsoportban az ISTA
és az UPOV is részt vesz.

Végezetül az utolsó hivatalos statiszti-
kából idéznénk mely igen jó helyezést je-
lent Magyarországnak. 

A  2005/2006 évi eredmények még fel-
dolgozás alatt vannak.

Az MgSzH hasonlóan jogelôdjéhez fo-
lyamatos szakmai kapcsolattartásra törek-
szik a VSZT valamennyi szekciójával.

Ertseyné Peregi Katalin PhD  
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Forrás: OECD jelentés

Az OECD rendszerben ellenôrzött
vetômagok országonkénti megoszlása

2004–2005
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ESA-VSZT tapasztalatcsere a fémzárolt
vetômagok használatáról
Május 22-én Bert Scholte, az Európai Vetômag
Szövetség igazgatója tett látogatást a VSZT-
nél. A megbeszélésre Martonvásáron került
sor. A VSZT részérôl dr. Láng László /MTA Mar-
tonvásár/, dr. Beke Béla /GK Kht. Szeged/ és
Ruthner Szabolcs /VSZT titkárság/ vett részt. Az
eszmecserén jelen volt dr. Szabó Ágnes, az
FVM növény-fajtaoltalmi ügyekért felelôs
jogtanácsosa. A megbeszélés egyik fô témája
természetesen a minôsített vetômaghaszná-
lat arányának növelése, illetve az ún. „farm
saved seed” után járó licencdíj-beszedés fel-
tételrendszerének hazai kialakítása volt. Az
igazgató beszámolt a környezô országok po-
zitív példáiról. A Cseh Köztársaság után már
Szlovákiában is felállt és mûködôképes a
rendszer. 

A legújabb elôrelépés pedig Lengyelor-
szágban történt, ahol eddig a legrosszabb
volt a helyzet Európában. A lengyel gazdák az
elmúlt években csupán a kalászos terület
5–10% százalékán vetettek minôsített vetô-
magot. A lengyelek nemzeti vetômagtörvény-
be foglalták, hogy a 10 ha-nál nagyobb szán-
tóterülettel rendelkezô gazdálkodók kötele-
sek a nemesítôk számára a használt fajta után
jogdíjat (licencdíj) fizetni a visszavetett áru-
gabona esetében is. 

A törvénymódosítás kimondja, hogy a ve-
tést követôen legkésôbb 30 napig a gazdálko-
dónak meg kell fizetnie a nemesítô számára a
licencdíjat a növény-fajtaoltalomra bejelen-
tett fajták használata után. Ezen kívül a ne-
mesítô kérésére minden gazdálkodó köteles
információt adni arról, hogy mekkora terüle-
ten használt nem fémzárolt vetômagot az
egyes fajtákból. A rendelkezések a vetômag-
feldolgozókra is kiterjednek. A feldolgozók
nem tisztíthatnak vetômagot a nemesítô tud-
ta és engedélye nélkül. Minden feldolgozó
köteles a nemesítô kérésére információt adni
az oltalmazott fajták esetében a feldolgozott
vetômag mennyiségérôl. A nemesítônek ezen
kívül joga van az információk valóságtartamá-
ról meggyôzôdni. Ha a növényfajta bitorlásá-
nak ténye bebizonyosodik, a büntetési tétel a
pénzbeli bírságtól egészen 1 évig terjedô bör-
tönbüntetés lehet. Az elsô évben máris 7.000
gazdálkodó számára megküldött kérdôívre
5.000 válasz érkezett és eddig több mint
300.000 euro licencdíj került begyûjtésre.

A VSZT a Francia Olajnövény-vetômag
Szaporítók Egyesületének (ANAMSO) 
közgyûlésén
A Vetômag Szövetség és Terméktanács
(VSZT) 2007. júniusában meghívást kapott az
ANAMSO (Francia Olajnövény-vetômag Sza-
porítók Egyesülete) közgyûlésére Franciaor-
szágba, melyen a VSZT-t dr. Pálvölgyi László

(GK Kht., Szeged) és Horváth Zsolt (titkárság)
képviselte.

A magyar delegáció abban a megtisztel-
tetésben részesült, hogy egyetlen külföldi
elôadóként vett részt ezen az eseményen. A
VSZT felkérést kapott, hogy mutassa be a
francia küldötteknek a magyar vetômag ága-
zatot, annak jelenlegi helyzetét, az Európai
Unióhoz való csatlakozás következményeit.

A francia hallgatóság nagy érdeklôdéssel
fogadta a bemutatót, valamint a VSZT-
delegáció által kiosztott francia nyelvû – a
VSZT-t és az ágazatot bemutató – prospek-
tust is.

Megbeszéléseink során tájékoztatást kap-
tunk az olajnövény-vetômagtermesztés ak-
tuális franciaországi helyzetérôl (részletes
beszámolónk a 16. oldalon található).

Találkozó a lengyel és a szlovák
kukorica szövetségek képviselôivel
A VSZT a Szlovák Kukorica Szövetség meghí-
vásának tett eleget azzal, hogy július 10-én
részt vett a három ország szakemberei részé-
re szervezett megbeszélésen. A VSZT-t az ülé-
sen Takács Géza elnök, valamint Ruthner Sza-
bolcs ügyvezetô képviselte. Az ún. „visegrádi
hármak” csoport – amely számít arra, hogy
késôbb esetleg a cseh szakmai szövetség is
csatlakozik – az együttmûködés céljaként ha-
tározta meg a kölcsönös tájékoztatást és a
közös érdekek képviseletét a CEPM-ben (Eu-
rópai Kukorica Szövetség), illetve az EU ille-
tékes bizottságaiban. A rendkívül jó légkörû
ülésen az országok képviselôi ismertették
egymással az ágazat aktuális hazai helyzetét.

Szlovákia
Északi szomszédunknál 150 ezer hektáron
900 ezer tonna körüli mennyiségû árukukori-
cát és 15 ezer tonna kukorica vetômagot állí-
tanak elô. Az ország önellátó, sôt a jobban
termô években néhány százezer tonna export
árualap is képzôdik. Érdekes tendencia, hogy
a búza vetésterülete a 1990-es évek eleje óta
folyamatosan csökken, míg a kukoricáé ezzel
szemben nô. A változás mértéke mindössze
néhány tízezer hektárra tehetô, mégis ten-
denciózus. Talán még érdekesebb, hogy
ugyancsak a kilencvenes évek eleje óta a ku-
korica termésátlagok közel 1 tonnával nôttek,
ugyanakkor a búzáé hasonló mértékben csök-
kent. A jó eredmény természetesen nem szo-
rul magyarázatra, azonban a búza termésátla-
gok visszaesésének okában még a szlovák
szakértôk sem értettek egyet. Valószínû, hogy
több tényezô is befolyásolja, úgy mint a fém-
zárolt vetômaghasználat drasztikus
visszaesése, illetve egyéb termesztéstechno-
lógiai problémák is közrejátszhatnak. A hely-
zetben az idén történt kedvezô változás, mi-
vel a fémzárolt vetômaghasználat aránya is-

mét emelkedett, ami az árugabona hozamára
pozitívan hatott.

A kukoricatermesztés 90%-a a délnyugati
megyékben található, ahol a feldolgozóipar is
koncentrálódik. Az idei évben az egyik legna-
gyobb problémát a kukoricabogár kártétele
jelenti. Érdekesség, hogy a szlovák termelôk a
kukoricamolyt is a jelentôs kártevôk között
említették, ami hazánkban mostanában nem
okoz gazdaságilag mérhetô terméskiesést.

Lengyelország
Az elmúlt tizenöt évben a kukoricatermelés
robbanásszerûen növekedett Lengyelország-
ban. Különösen igaz ez a szemes kukoricára,
hiszen ez idô alatt 50 ezer hektárról 400 ezer
hektár fölé emelkedett a vetésterület. A töret-
len emelkedésnek csak az elmúlt két évben
tapasztalt csapadékhiány vetett véget.

Idén a legnagyobb problémát a kukorica-
üszög (Ustillago maydis) fertôzése jelenti.
Lengyelország középsô részén a júniusi szá-
razság rendkívül kedvezett a gombafertôzés-
nek, ami a táblák 10–80%-át megfertôzve. Ta-
valy a fertôzés szintén erôsnek volt mondha-
tó, de általában csak 0,5–2,0% körüli értéket
ér el. Az üszög elsôsorban a kukoricacsôben
található.

Az erôsebb fertôzés kedvezôtlenül befo-
lyásolja a silókukorica takarmányozási érté-
két, ami emiatt 20–30%-kal csökkenhet.
Összességében elmondható, hogy Lengyelor-
szág középsô részén a termés 20–50%-kal esik
vissza az elmúlt évhez képest az üszög és a
szárazság hatására.

A kukoricatáblák nagy része sovány talajo-
kon található. Ezeken a talajokon könnyen kiala-
kulnak szezonális, viszonylag hosszan tartó víz-
hiányos állapotok. Ezért kiemelten fontos olyan
fajták választása, amelyek kevésbé érzékenyek a
hosszabb ideig tartó száraz periódusokra.

A részletes anyagok letölthetôk a
www.vetomagtermektanacs.hu honlapról.

Ruthner Szabolcs

Hírek, események az Európai Unióban

A három elnök: Ladislav Moravcik 
(Szlovákia), Takács Géza (VSZT),
Tadeusz Michalski (Lengyelország)
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Gyakran hangzik el, hogy a homogén, jó
minôségû áru elôállításának az alapja, va-
lamint a nyomon követhetôség és eredet-
igazolás eszköze a számlával igazolható
fémzárolt vetômag használata.

Ennek ellenére az elmúlt évek jellem-
zôje, hogy a termelôk nem újítják fel meg-
felelô arányban vetômagjaikat. Mivel a tá-
mogatási rendszer nem ír elô kötelezô mi-
nimumot, a fémzárolt ôszi búza vetômag-
vásárlás az utóbbi években meg sem köze-
líti a szakmailag kívánatos 40 %-ot, mind-
össze 25–30 % körül mozog. Sajnálatos,
hogy az elôrelépés 2007-ben már kész-
let oldalról sem biztosított.

Ennek oka, hogy a korábbi évek kiszámít-
hatatlan értékesítési tendenciái miatt a búza
szaporító területek 60 %-ra estek vissza.

Az ôszi kalászos növények elôállító te-
rületei az alábbiak szerint alakultak:

Az adatok és a vetômagszektor infor-
mációi alapján a 2007. évi szezonra az
alábbi megállapítások tehetôk:

Ôszi búza
• Az elôzô évivel egyezô (rendkívül ala-

csony) elôállító terület, ugyanakkor ala-
csonyabb termésátlagok.

• Ókészlet nincs. Az alkalmas minôsítésû,
mintegy 30 ezer hektárról a korábban be-
csültnél kevesebb, kb. 120 ezer tonna
nyers termésbôl 72-80 ezer tonna fémzá-
rolt vetômag várható. Változatlan vetés-
területen ez 26-30 % körüli felújításra
elegendô, vagyis a felújítás növelésének
akár gátja is lehet a rendelkezésre álló készlet, il-
letve a tavalyi szint alá süllyedhet.

• Térségi és fajtahiányok várhatók.
• Az eddigi csírázási eredmények megfele-

lôek, de bizonyos térségekben az áthullá-
si értékek magasabbak az elôzô évinél.

• A magas terményárak miatt magasabb ve-
tômag ár várható, de emellett is kereslet
élénkülésre – esetleg vetômaghiányra – szá-
míthatunk.

• Fennáll a lehetôsége, hogy a magas ter-
ményárak miatt az elôállítók árubúzaként
értékesítik készleteiket, ezért fontos a mie-
lôbbi vetômagrendelés.

Ôszi árpa és tritikálé
Bár szaporító területük növekedett, a nagy
kereslet miatt ôszi árpából hiány elképzelhetô.

A vetômagszakma évek óta érvel a fém-
zárolt kalászos vetômag használata mel-
lett. Ezért gyakran azzal vádolják, hogy
mindezt önös üzleti érdekbôl teszi. 

Való igaz, hogy akik vetômaggal foglal-
koznak – nemesítôk és fajtajogosultak, ve-
tômag-elôállítók, forgalmazók – biztonsá-
gos jövedelmet remélnek a vetômagtól.
Azt azonban figyelembe kell venni, hogy
ugyanannak a mezôgazdaságnak a szerves részét
képezik, mint a vetômag felhasználója. A faj-
tajogosultak nélkül nincsenek genetikai
alapok, a vetômag-elôállítással foglalkozó
szaporítók egyben ugyanolyan árutermelôk
is, mint bármely vetômagvásárló. A vetô-
mag-forgalmazók pedig azok az integrátor
és kereskedô cégek, akik a finanszírozási
tevékenység jelentôs részét magukra vál-
lalva fontos szerepet töltenek be az egész
magyar mezôgazdaság mûködtetésében. 

A kalászos vetômag-forgalmazás elle-
hetetlenülése beláthatatlan következmé-
nyekkel járna. Ha nincs vevô, a fajta- és ve-

tômag-elôállítás folyamatosan sorvad és
elérheti azt a kritikus mértéket, ahol a
rendszert az összeomlás veszélye fenyegeti. A
vetômagszektor nem idegen test, hanem a
mezôgazdaság fontos és nélkülözhetetlen
ágazata. Szereplôinek megélhetése egyben
a kalászos árugabonát elôállító termelôk
genetikai alapokkal való biztonságos ellá-
tását is jelenti. Ezért nem elfogadható az a
bizalmatlanság, mely a fémzárolt vetômag-
használat melletti érveléseket kíséri. Indo-
kaik nem elvtelenek, szakmai alapokon nem is
támadják azokat. A vetômagosok azonban
támogatókra is leltek: 2006-ban a gabona-
termelôk és gabonafelvásárlók képviselôi-
vel közös állásfoglalásban hívták fel a fi-
gyelmet a téma fontosságára, kiemelve azt,
hogy a probléma már nem kizárólag a vetô-
magágazat gondja.

A vetômagszakma egyik fontos célja,
hogy a vetômag-felújítási arány növekedjen, de –
a tavalyi és az idei évben egyaránt – ennek
korlátja a rendelkezésre álló vetômagkész-
let. A hitelesség elvén azonban nem csak a
vetômagbôség, hanem a korlátozott készletek
éveiben is folyamatosan kell érvelni az államilag el-
lenôrzött, fémzárolt vetômaghasználat mellett,
hogy az elôállítás kiszámíthatóbb és biz-
tonságosabb legyen.

Juhász Zoltán
Kalászos Szekció Bizottság elnöke

A 2007 ôszén várható kalászos
vetômaghelyzetrôl

Alkalmas szaporítások és fémzárolások 2004–2007

Év Ôszi búza Ôszi árpa Tritikálé

ha tonna ha tonna ha tonna

2004 50.409 157.524 6.251 18.997 4.508 11.297

2005 43.459 86.099 4.349 12.470 2.213 3.281

2006 29.799 81.945 4.094 13.736 723 2.742

2007 30.314 ? 5.124 ? 1.543 ?

Forrás: MgSzH. Benke Z.



A Bt-kukorica (MON 810) termesztése
2006-ban ugrásszerûen növekedett. A
2005. évi 500 hektár tavaly már 5200 ha-ra
emelkedett. A növekvô érdeklôdésnek kö-
szönhetôen az idén a vetésterület közelíti a
30.000 hektárt.

2002–2004 között a POECB program ki-
dolgozta a GM és nem-GM növények
együtt-termesztésére vonatkozó gyakorlati
technológiai útmutatót. Látva a GM növé-
nyek termesztése iránti fokozott érdeklô-
dést és termesztési hajlandóságot, az
AGPM és partnerei úgy döntöttek, hogy
folytatják a programot.

A vizsgálatok célja a biotechnológia
nyújtotta elônyök értékelése, a gazdálko-
dók képzése és informálása a koegziszten-
cia szabályok alkalmazásáról, az összes ér-
dekelt tájékoztatása a legújabb eredmé-
nyekrôl. A vizsgálatok 2006-ban 12 Bt kuko-
rica fajtával 100 hektáron, 17 gazdaság, 13
raktározó és 6 vetômagcég bevonásával
történtek.

Nyugtalanító növekedés a kártevôk
számában
A kísérleti parcellákon végzett kártevô-
számlálás a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis)
és a kukorica szárfúrómoly (Chilo partellus*)
egyedszámában jelentôs mértékû különb-
ségeket mutatott még egy-egy mikro-ré-
gión belül is. A kártevônyomás egy adott
területen nagymértékben függ az idôjárási
tényezôktôl, ennek ellenére a francia
ONTSZ folyamatos kártevôszám-emelke-

désrôl számol be. Ez különösen igaz a szár-
fúrómolynál, amely jelentôs kártételt oko-
zott Délnyugat-Franciaországban. Az egyed-
szám az egyes régiók között és a táblák kö-
zött is eltérô volt, a kukoricamolyé 0 és 0,8
körül, míg a szárfúrómolyé 0 és 3 lárva/nö-
vény között alakult.

A májusi hideg idôjárás késleltette a
kukoricamoly elsô generációjának támadá-
sát és csak kisebb levélkártételt okozott. Az
augusztusban és szeptemberben leesett
nagymennyiségû csapadék kedvezett a má-
sodik, sôt egyes területeken a harmadik
generáció kialakulásának is. 

Összességében a növények 37%-a ku-
koricamoly fertôzöttséget mutatott, ami
fôként a csöveket és egyes esetekben a csô
alatti szárrészt károsította. A szárfúrómoly
fôként a csô alatti szárrészben volt jelen,
de egyes esetekben járataik elérték a gyö-
kérnyakat is. A károsított növények táp-
anyagszállítási kapacitása lecsökkent és
könnyebben megdôltek. A szeptemberi
erôs viharok tovább fokozták a károkat.

A MON810 fajták hatékonyságát a jára-
tok, illetve a lárvák számának meghatáro-
zásával vizsgálták. Az összes parcellára ve-
tített átlagos hatékonyság 99,6%-os volt.

Az inszekticides kezelés nem mindig
hatékony
A Bt kukorica, illetve a vegyszeres kezelés
(1 kezelés az engedélyezett dózisban)
összehasonlítása négy különbözô hely-
színen történt. A vegyszeres kezelés haté-
konysága 25–58 % között alakult. Az alkal-
mazott növényvédô szerek a gradáció
csúcsát követô hetedik naptól elvesztik
hatásukat. A két különbözô molytípus
együttes támadása, valamint a hosszabb
repülési periódus nagy mértékben meg-
nehezíti a kezelés optimális idejének
megállapítását. 

Termésátlag-növekedés: 9,2 mázsa
A termésmennyiség mérése 15 kísérleti
parcellán azonos körülmények között ter-
mesztett Bt hibrid és izogenikus hibrid
összehasonlításával történt. A gyengén
fertôzött területeken a termésátlag 5,5
q/ha-al, míg az erôsen fertôzött területeken
11,5 q/ha-al növekedett. A 15 kísérleti par-
cellán 9,2 q/ha-al nôtt a termésátlag, ami
megfelel 109% hagyományos, kezeletlen
kukoricának. A kártevônyomás és a termés-
veszteség közötti kapcsolat természetesen
nem lineáris. A molykártétel kvantitatív ha-
tása függ a növény fejlettségétôl, a repülés
idejétôl, az idôjárási körülményektôl, a
gazdálkodási gyakorlattól (trágyázás és/
vagy öntözés). Ha azonban látható tünetek
jelentkeznek, akkor jelentôs terméskiesés
várható. Ugyanakkor néhány alkalommal
jelentôs terméskülönbség is tapasztalható
volt, noha szemmel látható kártételnek
nem volt nyoma. Ez fôként a szemek össze-
száradásából adódó fajsúly-problémákra
vezethetô vissza. 

A Bt kukorica termesztése megegyezik a
hagyományos hibridekével, a jövedelmezô-
ség kizárólag a termésmennyiség és a tech-
nológia költségébôl adódik abban az eset-
ben, ha az értékesítési ár azonos. Ha 120
euro/t értékesítési árat veszünk alapul, ak-
kor az alábbi kalkuláció azt mutatja, hogy a
vetômag többletköltség (kb. 40 euro/ha tô-
számtól függôen) már 3,5 q/ha termés-nö-
vekedéssel ellentételezhetô. (1. táblázat)

A Bt kukorica 58%-os Fumonizin-
csökkenést eredményezett 
A Bt kukorica hatékonyan ellenáll a kukori-
camolynak, ezzel csökkenti azokat a sebzé-
si felületeket, ahol a másodlagos gomba-
fertôzés könnyen bejuthatna a növényi
szövetbe. Mindez a csôfuzáriózis kockáza-
tának jelentôs csökkenését eredményezi.
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GM kukorica termesztési tapasztalatok
Franciaországban
A Francia Kukorica Termesztôk
Szövetsége /AGPM/ az Arvalis
kutatóintézettel közösen támogatja
azokat a gazdálkodókat, akik Bt-
kukoricát kívánnak termeszteni
területükön. A. Biotech Növények
Támogatása (POECB) névre
hallgató tudományos program
2005 óta nyújt technológiai és
gazdasági információkat 
a Bt-kukorica termesztésérôl.
Az alábbi információk összefoglal-
ják a 2006. évi tapasztalatokat.

* jelenleg Magyarországon nincsen, nem károsít

1. táblázat

Átlagos többletjövedelem a Bt kukorica termesztésekor (PACB 2006)

Kártevônyomás Bt kukorica többlet- Vetômag többlet- Jövedelem-

hozam (q) költség (euro/ha)* többlet (euro/ha)**

Alacsony 5,5 40 26

Magas 11,5 40 98

13 kísérlet 9,2 40 70,4

összességében

*85000-es tôszámmal számolva

**értékesítési ár 120 euro/t



Meglehetôsen erôs fuzárium-fertôzöttség
volt tapasztalható a PACB kísérleti parcel-
lákon. Fusarium moniliforme fertôzés a csövek
20%-án volt jelen, míg a Fusarium grami-
neum jóval ritkábban, mintegy 5,1%-os
arányban.

A Bt kukorica termesztésének indirekt
hatása a termény minôségében mutatkozik
meg, hiszen csökken a fuzárium gombák
által termelt mikotoxin mennyisége. Ter-
mészetesen toxinokat nem csak gombák
állítanak elô, ezek megjelenése számos
egyéb tényezôtôl is függ, azonban az bizo-
nyított tény, hogy erôs a kapcsolat a moly-
kártétel, a fuzáriózis, valamint a mikotoxin-
szint között. Fontos megjegyezni, hogy az
akut és/vagy krónikus toxicitás miatt a ma-
ximálisan megengedhetô mikotoxin-szin-
tet az Európai Unió 2007. július 1-jétôl a
kalászos gabonák után a kukoricánál is
szabályozza.

14 kísérleti parcellában mérték a fuzá-
rium gomba jelenlétét és a fertôzés súlyos-
ságát. A fuzáriummal fertôzött csövek ará-
nya 0–63% között alakult a hagyományos
kukoricában. A gyengén fertôzött táblák-
ban a Bt kukorica 33%-kal, míg az erôsen
fertôzött táblákban 68%-kal kevesebb fuzá-
riumos csövet tartalmazott, mint a hagyo-
mányos kukorica. A leginkább szembetûnô
csökkenés a Fuzarium moniliforme eseté-
ben volt (1. grafikon)

Az alacsonyabb kártevônyomású táblá-
kon (<0,8 lárva/növény) az átlagos fumo-
nizin szint 1200ppb volt a konvencionális
kukoricáknál és 620ppb a Bt kukoricánál,
ami 45%-kal kevesebb. Azokon a táblákon,
ahol a kártevô egyedszáma magasabb volt
(>0,8 lárva/növény) a toxin szint is maga-
sabb lett, 3100 ppb a hagyományos, míg
1300 ppb a Bt kukoricánál, ami 58%-os kü-
lönbség. (2. grafikon)

Világosan látszik tehát, hogy a kukori-
camoly-kártétel alapvetô kockázati tényezô
a csôfuzáriózis kialakulásában, és követke-
zésképpen a mikotoxinok megjelenésében

is. A Bt kukorica ellenálló a kukoricamoly
kártételével szemben, így indirekt módon
segít a fuzárium fertôzés csökkentésében,
lehetôvé téve a jó minôségû termés eléré-
sét, különösképpen a molykártevôvel erô-
sen szennyezett területeken.

A koegzisztencia elôírások vizsgálata
szántóföldi körülmények között
Négy táblán további vizsgálatokat végeztek
a pollenszóródás, a transzgének „megszö-
késének” elemzésére. A GM táblák közvet-
len közelében hagyományos kukoricát ve-
tettek. 

A vizsgált konvencionális táblák közül
egyetlen egy sem haladta meg a 0,9%-os
jelölési küszöböt. Ezek az új adatok továb-
bi bizonyítékkal szolgáltak, hogy a koeg-
zisztencia szabályok a gyakorlatban is mû-
ködnek. A legtöbb esetben mért értékek jó-
val a határérték alatt maradtak annak elle-

nére, hogy a körülményeket „maximalizál-
ták” (azonos virágzási idô, uralkodó széli-
rány a Bt kukorica felôl a hagyományos ku-
koricatábla felé). Érdekes megjegyezni,
hogy 2006-ban Franciaországban még nem
volt elfogadott koegzisztencia rendelet. A
gazdálkodók az AGPM ajánlásait használ-
ták, amely 25 m izolációs távolságot ír elô.

Elmondható tehát, hogy a Bt kukorica
termésbiztonságot nyújt még az erôs
molykártevô-nyomás esetében is. Magas
moly egyedszámnál 11,5 mázsával termett
többet, mint a hagyományos izogénikus
vonal. A rovarölô szeres kezelések száma
csökkenthetô vagy teljes mértékben el-
hagyhatók, miközben a termés minôsége
és mennyisége nô. A PACB hálózatában
dolgozó gazdálkodók egyéb elônyökrôl is
beszámolnak, mint pl. a kiváló állóképes-
ség miatt könnyû betakarítás.

Ruthner Szabolcs
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1. grafikon

Fuzáriummal fertôzött csövek aránya a Bt és a hagyományos kukoricában

2. grafikon

Fumonizin B1 és B2 toxinok szintje a Bt és hagyományos kukoricában

-28%

-68%

-45%

-58%
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Cukorrépa
Április végén a cukorrépa vetômagszaporító
terület kb. 4420 ha volt, ami 28%-kal több
lehet a 2006 évi 3449 ha-nál. A két évet
összevetve a növekedés több mint 46%-os.

A cukorrépa vetômagpiac Kelet-Európa
felé bôvült. A vetômagcégek egyre na-
gyobb teret nyernek az ukrán, orosz, fehér-
orosz, horvát, szerb, valamint a kínai és irá-
ni piacokon. A nemzetközi kereskedelem
fejlôdésének köszönhetôen ezeknek az or-
szágoknak lehetôségük van egyszerûbben
hozzájutni a nyugat-európai cukorrépák
genetikai alapanyagához.

Kukorica
2006–2007-ben a francia vetômagosok
újabb csökkenést könyvelhetnek el a fran-
ciaországi eladásokat tekintve és 3 év óta
elôször csökkent az exportjuk is. A konku-
rencia óriási. 2007–2008-ra a belföldi ke-
reslet stagnálására és az export fellendülé-
sére számítanak.

A francia kukorica vetômagkészletek
2006. június 30-án meghaladták a
1.592.600 q-t, míg 2007. június 30-án ez
1.300.000 q körül alakult, ami kb. 17%-os
csökkenést jelent. A francia kukorica vetô-
magszaporító terület 47.000 ha (beleértve
a bázis vetômagot is), ez 20%-os növeke-
dés a 2006. évi 39.532 ha-hoz képest.

A GM kukorica vetésterülete 2007-ben
25–30.000 ha. A 44 GM hibrid szaporítóte-

rülete 2006-ban meghaladta a 374 ha-t,
míg 2005-ben 20 GM hibrid fajtát 151 ha-
on szaporítottak. A francia választások bi-
zonytalanságban tartották a GMO-ban ér-
dekelteket, ám Nicolas Sarkozy gyôzelmé-
vel úgy tûnik, nem kell aggodalmaskod-
niuk, hisz az egyetlen jelölt volt, aki nem
ígért moratóriumot a GMO-ra. Európai
szinten a teljes GMO-terület 90–100.000 ha
között alakul, erôs francia területnöveke-
déssel, de természetesen a fô GM-termesz-
tô ország Spanyolország, ahol kb. 55.000
ha-on foglalkoznak genetikailag módosí-
tott növények termesztésével.

A francia fajtakatalógus „A” listájába 88
új kukorica hibrid került fel 2007-ben, ami
magasabb a korábbi évektôl (2006: 82,
2005: 75 és 2004: 76). A 88 hibridbôl 58
hibrid szemes kukorica, 28 hibrid silókuko-
rica, és mindössze 3 olyan hibrid van,
amely szemesként és silóként is hasznosít-
ható. A silókukoricák részesedése 35%-ról
32%-ra csökkent.

A 10 elsô fajta piaci részesedése stabil
(12%). 2006-ban 50.000 szem átlagsúlya
14,60 kg volt, ami az elmúlt 10 évben a leg-
nagyobb (2005: 14,3 kg, 2003: 13,6 kg).

Az árukukorica termesztô terület 2006-
ban 2.877.000 ha volt, ez 165.000 ha-al keve-
sebb, mint 2005-ben. Az intervenciót illetôen
a termésmennyiség normalizálódott, a fran-
ciák nem tartanak a korábbi nagy mennyisé-
gû magyar intervenciós felajánlásoktól.

Olajnövények
Napraforgó
A francia napraforgó terület nem haladja
meg az 500.000 hektárt, ez 20%-os csökke-
nés 2006-hoz képest. A középszerû termés-
eredményekkel és az ár stagnálásával ma-
gyarázható az érdeklôdés hiánya. Másrész-
rôl a nem élelmiszeripari felhasználásra
szánt növények háttérbe szorulásával egy-
idôben a piaci kereslet az üzemanyagcélú
felhasználás irányába tolódik el. A napra-
forgó vetésterülete 500–520.000 ha, ez
mintegy 19–22%-os visszaesés a 2006-ban
betakarított 644.000 ha-hoz képest. Az
520.000 ha-ból 120.000 ha az ipari olajnap-
raforgó (60–80% olajsavtartalom), melybôl
100.000 ha-t diészternek szánnak, ez a ta-
valyi 35.000 ha-hoz képest 3,5-szeres növe-
kedés. 

A magas olajsavtartalmú napraforgót
(konyhai étolaj) 220.000 ha-on vetették, a
2006-os 320.000 ha-hoz képest majdnem
25%-os visszaesés.

A hagyományos napraforgó vetésterü-
lete 160.000 ha, a tavalyi 320.000 ha-nak a
fele.

A közép- és kelet-európai napraforgó
terület a kalászosok és a kukorica javára
csökkenô tendenciát mutat (213.000 ha-al
kevesebb a 12 új tagállamban és az 5 tag-
jelöltben).

Repce
A repce termôterülete újabb rekordot ért
el, 12%-os növekedéssel a terület nagysága
meghaladta az 1.564.000 ha-t. Ez a hatal-
mas növekedés egyértelmûen a biodízel
elôretörésének tudható be. A termôterület
bôvülése az élelmiszeripari repcének sem
vált hátrányára, hiszen annál is 7% terület-
növekedés tapasztalható. A korábbi évek-
tôl eltérôen a vetômageladás aránya majd-
nem megegyezett a területnövekedéssel,

Franciaországi vetômagkörkép

A piac alakulása Franciaországban (terület ezer ha)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

szemes kukorica 1 831 1 685 1 822 1 658 1 503 1 550

siló kukorica 1 410 1 586 1 406 1 384 1 374 1 300

összesen kukorica 3 241 3 271 3 228 3 042 2 877 2 850
értékesített vetômag 5 915 6 035 6 050 5 650 5 250 5 200
(1000 kiszerelés) *
* kiszerelés = 50.000 szem Forrás: Semences et progres n132

Kukoricavetômag-mérleg

Megnevezés 2003–04 2004–05 2005–06 2006
alkalmas terület (ha) 49 823 55 865 48 660 39 532
átlagtermés (t/ha) 2,65 3,44 3,52 3,20
termés (t) 131 960 192 310 171 460 122 500
nyitó készlet (t) 99 450 93 060 134 720 159 260
import (t) 52 510 45 720 39 120 43 000
export (t) 86 930 93 510 79 340 84 000
eladás Franciaországban (t) 91 890 90 470 90 110 91 000
Kiszerelés 605 000 565 000 525 000 520 000
összes eladás (t) 178 820 183 980 169 450 175 000
átsorolás másik osztályba (t) 12 040 12 390 16 590 15 000
záró készlet (t) 93 060 134 720 159 260 134 760
Forrás: Gnis



vagyis a visszavetett vetômag használatá-
nak aránya stagnálni látszik, 36–38% körül.

A franciaországi vetômag-értékesítés
egy kicsit kevesebb, mint 292.000 kiszere-
lés volt a 2006–2007-es idôszakban.

A francia repce vetômagexport fôleg a
hibridekre összpontosul és igen jelentôs
mennyiséget termesztenek a franciák a né-
met igények kielégítésére. Ha a 2006-os
betakarítást nézzük, akkor elmondható,
hogy a hibridszaporító területek elérték a
2.057 ha-t, ami a francia repcevetômag-
szaporító terület 48%-a, míg ez 2005-ben
1.325 ha, 2004-ben pedig 1.876 ha volt.

Szója
2006-ban a szóját 45.000 ha-on termesztet-
ték, 12.000 ha-al (-12%) kisebb területen,
mint 2005-ben. Ez a visszaesés az egyéb
kultúrák elôretörésével magyarázható,
mint pl. a búza Délnyugat-Franciaország-
ban, vagy a kukorica Kelet-Franciaország-
ban. Az átlagtermés 2,48–2,72 t/ha, ez az
egyik legmagasabb az elmúlt 10 évben. A
termôterület 2007-ben csökkent, 40.000 ha
körüli nagyságról beszélhetünk, míg ez az
elôzô évben 45.000 ha volt, tehát, mintegy
11%-os a visszaesés. 

Tavaly, amikor a terület 21%-kal csök-
kent, a minôsített szójavetômag értékesí-
tése is 35%-kal visszaesett. Ez az eladás-
csökkenés nagyon magas a területcsökke-
néshez képest és a minôsített vetômagok
árának csökkenéséhez vezetett. Ami a vetô-
magszaporító területet illeti, annak mérete
2005-ben 3.095 ha volt, ez 2.891 ha-ra mér-
séklôdött. A szójaterületek egyébként
egész Európában csökkennek, Olaszor-
szágban 180.000 ha helyett 160.000, Romá-
niában a korábbi 170.000 után már csak
110.000 ha-on termesztik. 

Olajlen
Az idei 20.000 ha-al szemben tavaly még
csak 19.360 ha, 2005-ben pedig alig 11.780
ha volt a vetésterülete, így 2005 és 2006
között mintegy 64%-os fejlôdés történt. A
minôsített olajlen vetômag értékesítése

2005-2006-ban elérte a 680 t-át, ami
11,5%-kal több, mint a 2004-2005-ös 610 t.

Borsó
Vetésterülete 2006-ban is csökkent és
2007-ben ez a tendencia tovább folytató-
dik, a csökkenés 23%-os. Idén 179.000 ha-
on, míg 2006-ban 240.000 ha-on termesz-
tettek borsót. A tavalyi termés kiábrándító
volt, a nemzeti átlag 4,21 t/ha, nagyon el-
maradva a 90-es évek 5,5 t/ha-os átlagától.
Az ár sem megfelelô.

Kalászosok
Az ôszi kalászos terület 1,1%-kal emelke-
dett, a vetésterület 7.020.000 ha. A közön-
séges búza területe 68.000 ha-al nôtt (ôszi
+ tavaszi). Az ôszi árpa területe is növeke-
dett, a durumbúza terület pedig 12.000 ha-
al nagyobb, mint az elôzô évben volt. A tri-

tikálé területe 1.000 ha-al csökkent, de ter-
mesztô területe stabilnak mondható.

A franciaországi vetômageladásokban
0,6%-os növekedést volt tapasztalható. A
vetômagértékesítés 534.500 t volt (májusi
adat), az elôzô év azonos idôszakában pe-
dig 533.000 t. Fenti adatokat és a minôsí-
tett vetômageladás alakulásának százalé-
kos értékeit a következô táblázatban foglal-
tuk össze.

A francia külkereskedelmi mérleg
2005–2006-os lezárt évérôl vannak adataink,
és elmondható, hogy a francia vetômagke-
reskedelmi mérleg szempontjából ez egy
nagyon jó év volt. A külkereskedelmi mérleg
pozitív volt, és új rekord is született, hiszen
12%-kal nôtt a pozitív szaldó, az ezt megelô-
zô évhez képest. Ez részben annak köszön-
hetô, hogy csökkent az import és kicsivel
bôvült az export. A pozitív szaldó 371,3 mil-
lió euró volt, ez pontosan 34 millió euróval
több, mint a 2004–2005-ös mérleg. A francia
vetômagimport 8%-kal csökkent (332,5 mil-
lió euró), míg az export növekedése 0,6%-os
volt (649,8 millió euró). A kukorica külkeres-
kedelmi mérlege stabil, igaz, hogy a francia
kukoricaexport értékben 13%-kal, mennyi-
ségben 11%-kal csökkent, de ezzel együtt az
import is jelentôsen mérséklôdött (28%-os
csökkenés értékben és 26%-os csökkenés
mennyiségben), így a kukorica vezeti a nö-
vénycsoportonkénti „pozitív szaldó” listáját,
melyet a zöldségnövények, majd az olaj- és
a rostnövények követnek.

A legfôbb kereskedelmi partnere Fran-
ciaországnak az EU, ezen belül is Németor-
szág, Olaszország, Spanyolország.

Horváth Zsolt

EURÓPAI  UNIÓ
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2006–2007-es adatok az eddigi jelentések szerint

Fajta Terület Vetômageladás Felújítási arány
(ha) változás mennyiség (t) változás

Ôszi búza 4.867.000 +1.4% 346.000 +0.9% Stabil (52%)
Ôszi árpa 1.190.000 +1.0% 103.500 +2.7% Enyhe javulás (77%)
Durumbúza 463.000 +2.2% 54.000 -4.8% Csökkenés (75%)
Tritikálé 331.000 Stabil 25.500 -1,9% Enyhe csökkenés (64%)
Zab 64.000 +4,9% 4.200 +23% Javulás (80%)
Ôszi kalászosok 7.020.000 +1.1% 534.500 +0.6% Stabil (63%)
összesen

Forrás: Semences et progres n132

Kereskedelmi mérleg (millió euro)

Növénycsoport 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006

Kalászosok +2,8 +4,2 +2,8 +4,3 +3,7
Kukorica, cirok +149,9 +142,7 +151,5 +156,8 +157,2
Takarmánynövények -6,4 -20,4 -22,5 -22,3 -12,4
ebbôl lucerna és herefélék +5,2 +3,6 +4,9 +3,4 +5,7
ebbôl pázsitfûfélék -10,9 -21,6 -25,2 -22,0 -14,1
Cukorrépa -1,7 +0,3 +4,0 +25,5 +11,7
Burgonya -1,7 +12,2 +12,8 +8,3 +10,6
Olaj- és rostnövények +10,5 +19,9 +21,0 +19,5 +39,1
Szárított hüvelyesek -3,4 -2,6 -1,3 +0,5 +0,4
Zöldség, virág +47,2 +55,2 +52,3 +81,9 +95,7
Összes +208,6 +218,8 +228,4 +283,1 +317,3

Forrás: Semences et progres n132



A Vetômag Szövetség és Terméktanács
(VSZT) 2007. júniusában meghívást kapott
az ANAMSO (Francia Olajnövény-vetômag
Szaporítók Egyesülete) közgyûlésére Fran-
ciaországba, melyen a VSZT-t dr. Pálvölgyi
László (GK Kht. Szeged) és Horváth Zsolt
(VSZT Titkárság) képviselte.

A magyar delegáció abban a megtisz-
teltetésben részesült, hogy egyetlen külföl-
di elôadóként vett részt ezen az esemé-
nyen. A VSZT felkérést kapott, hogy mutas-

sa be a francia küldötteknek a magyar vetô-
magágazatot, annak jelenlegi helyzetét, az
Európai Unióhoz történt csatlakozás kö-
vetkezményeit.

A francia hallgatóság nagy érdeklôdés-
sel fogadta az elôadást, valamint a VSZT
delegáció által kiosztott francia nyelvû – a
VSZT-t és az ágazatot bemutató- prospek-
tust is. 

Megbeszéléseink alkalmával tájékozta-
tást kaptunk az aktuális olajnövény-vetô-
magtermesztés franciaországi helyzetérôl.

Franciaországban az olajnövényeket il-
letô kérdésekben a szakmaközi egyezteté-
seket az ANAMSO végzi. Ide tartozik a ga-
rantált-ár meghatározásának kérdése is – a
garantált-ár egy olyan kölcsönösen kialku-
dott ár, melyet a vállalatok garantálnak a
termesztôknek és ez alá az ár alá nem lehet
menni. Az ANAMSO képviselôi elmondták,
hogy a termesztôi érdekeket nehéz képvi-
selni a vállalatokkal szemben. A versenyké-

pes vetômagvertikum fenntartásának és a
minôségi francia termesztés garantálásá-
nak érdekében a termesztôk néhány éve
már elfogadták jövedelmük korlátozását.
Márpedig a termesztés specifikus költsé-
geinek állandó növekedése, az alkalmazan-
dó technikák fejlôdése mellett egy garan-
tált-ár csökkentési javaslat a vállalatok ré-
szérôl elfogadhatatlan a termesztôk szá-
mára, hisz ez egy újabb teher lenne a ter-
mesztôk jövedelmén.

Az ANAMSO az érdekegyeztetéseken
kívül hathatós szakmai segítséget is nyújt
tagjai számára, hisz egy szakmai grémium
áll az ANAMSO rendelkezésére.

Így az ANAMSO szakmai segítséget
nyújt a szaporítóknak a szaporító táblák
kezeléséhez. Országos technikusi hálózatá-
nak köszönhetôen ez a segítség egész év-
ben a szaporítók rendelkezésére áll. 

Az ANAMSO részt vesz a fajtaminôsíté-
si munkák elôkészítésében. Minden évben
az ANAMSO felvételezôi vagy az ágazat
technikusai az ANAMSO szakembereinek
felügyeletével részt vesznek az adat-felvé-
telezésben. A 2006-os évben 15.224 ha-t
vételeztek fel, vagyis ez az a terület, ahol
olajnövény szaporításokat végeznek.

2006-ban 26 vállalkozás foglalkozott
keresztesvirágúak vetômag-elôállításával
4.448 ha-on (amelybôl a repce a legjelen-
tôsebb kb. 4.280 ha, ebbôl hibrid 2057 ha).

A napraforgó vetômag-szaporító terü-
letek tovább emelkedtek, 8.452 ha-on foly-
tatott napraforgó vetômag-szaporítást 19
vállalkozás. 

A szója területek 13%-kal csökkentek az
elôzô évhez képest. Franciaországban
2.323,8 ha-on, 13 vállalkozás  folytatott
szója vetômag-elôállítást 2006-ban.

H. Zs.

EURÓPAI  UNIÓ
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A VSZT a Francia Olajnövény-vetômag Szaporítók
Egyesületének (ANAMSO) közgyûlésén

Olajnövények vetômag-szaporító területe (ha):

Növényfaj 2004 2005 2006
Keresztvirágúak 4.752,97 4.120,6 4.448,22
Napraforgó 5.883,30 6.550,0 8.452,00
Szója 2.466,24 2.667,0 2.324,00
Összesen 13.102,51 13.337,6 15.224,22

RENDELETEK
17/2007. (IV. 4.) EüM-FVM együttes
rendelet
a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetô nö-
vényvédôszer-maradék mértékérôl szó-
ló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes
rendelet módosításáról.
(Magyar Közlöny 2007/42. szám)

33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet 
az Európai Mezôgazdasági Garancia
Alapból az energetikai célból termesz-
tett növények termesztéséhez nyújtható
kiegészítô támogatás igénybevételének
feltételeirôl.
(Magyar Közlöny 2007/53. szám)

39/2007. (V. 15.) FVM rendelet 
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap társfinanszírozásában megva-
lósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet módosításáról.
(Magyar Közlöny 2007/60. szám)

44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 
az elháríthatatlan külsô ok (vis maior)
esetén alkalmazandó egyes szabályok-
ról, valamint egyes agrár tárgyú minisz-
teri rendeletek módosításáról.
(Magyar Közlöny 2007/71. szám)

47/2007. (VI. 11.) FVM rendelet 
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból önálló, építéssel nem járó
gépek, technológiai berendezések be-
szerzéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirôl szóló 26/2007. (IV.
17.) FVM rendelet módosításáról. A
módosítás a támogatást igénylôk körét
érinti.
(Magyar Közlöny 2007/72. szám)

143/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet 
az Agrár Fejlesztési Hitelprogram sza-
bályozásáról szóló 39/2005. (III. 10.)
Korm. rendelet hatályon kívül helyezé-
sérôl.
(Magyar Közlöny 2007/77. szám)

149/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 
a mezôgazdaságban felhasznált gázolaj
utáni jövedéki adó visszatérítés feltéte-
leirôl és szabályairól szóló 216/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról.
(Magyar Közlöny 2007/80. szám)

50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 
a mezôgazdasági vállalkozások által de
minimális támogatásként igénybe ve-
hetô intézményi kezességvállalásról.
(Magyar Közlöny 2007/81. szám)

Horváth Zsolt elôadását tartja



51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer-
rôl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló
88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módo-
sításáról.
(Magyar Közlöny 2007/81. szám)

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból a szaktanácsadási szolgál-
tatások igénybevételéhez nyújtandó tá-
mogatások részletes feltételeirôl. A
szaktanácsadási szolgáltatásokra mezô-
gazdasági termelôk, erdôgazdálkodók
és kertészeti termelôk nyújthatnak be
támogatási kérelmet, 2007. szeptember
15-ig a területi szaktanácsadási köz-
ponthoz.
(Magyar Közlöny 2007/82. szám)

54/2007. (VII. 2.) FVM rendelet 
az Európai Mezôgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott egységes terület-
alapú támogatás (SAPS) 2007. évi
igénybevételével kapcsolatos egyes kér-
désekrôl szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM
rendelet, illetve az Európai Mezôgazda-
sági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatásokhoz
(SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítô
nemzeti támogatások (top up) igénybe-
vételével kapcsolatos egyes kérdésekrôl
szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet
egyes jogcímeihez kapcsolódó támoga-
tási összegekrôl. Egységes területalapú
támogatás jogcímen hektáronként leg-
feljebb 105,52 euró vehetô igénybe.
Egységes területalapú támogatáshoz
kapcsolódó kiegészítô nemzeti támoga-
tás keretén belül szántóföldi növényter-
mesztési támogatás jogcímen hektá-
ronként legfeljebb 12.000 Ft vehetô
igénybe.
(Magyar Közlöny 2007/86. szám)

35/2007. (VII. 3.) EüM-FVM együttes
rendelet 
a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetô nö-
vényvédôszer-maradék mértékérôl szó-
ló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes
rendelet módosításáról.
(Magyar Közlöny 2007/87. szám)

63/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap társfinanszírozásában megva-
lósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet módosításáról.
(Magyar Közlöny 2007/94. szám) 
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Érdekképviselet az EU-ban
Talán Európa ismét „megmozdul”. Az Európa
Tanács június végi ülésén a tagországok
többsége nem volt hajlandó elfogadni az EU
politika egyhelyben topogását. Az uniós al-
kotmány szövegezése és elfogadása körül
kialakult vitától függetlenül Európának kéz-
zelfogható eredményekre lenne szüksége.

Amióta a francia és holland referendum
elutasította az Unió Alkotmányát az EU mû-
ködése többé-kevésbé megbénult. Noha ezt
a kijelentést számos tisztviselô tagadja, azért
az látható, hogy az amúgy sem gyorsaságáról
híres EU bürokrácia gépezete lelassult az
utóbbi hónapokban. 

A Bizottság és a tagországok nagy része
az alkotmány kérdésnek a rendezésével van
elfoglalva, és mivel kapacitásuk nem véges,
ezért különösen a kisebb tagországok eseté-
ben nagyon kevés fejlôdés történik a fontos
ügyekben és a jogszabály elôkészítô munka is
döcög. Talán a helyzet a soros portugál el-
nökség idejére változhat meg pozitívan.
Azonban ekkor a Parlament és a Bizottság is
megkezdi az utolsó 12 hónapos mûködését.
A 2009. év a választásokról fog szólni, ezért az
év elején már nem kerülhet újabb javaslat a
Parlament elé. A tavaszi választásokat köve-
tôen várhatóan majd csak október végén ala-
kulnak meg a mûködôképes bizottságok.

Addig 18 hónap van még hátra, ami talán
elég idô arra, hogy kedvezô megoldás szüles-
sen a vetômagszakma számára fontos kérdé-
sekben. A növényvédôszerek forgalmazásáról
szóló irányelv felülvizsgálata talán addigra
véget ér. Jelenleg az ESA a nemzeti tagszö-
vetségekkel közösen jelentôs erôfeszítéseket
tesz a vetômagcsávázó szerek engedélyezésé-
nek harmonizációját illetôen. Az európai ve-
tômag ágazat érdeke egy olyan egységes, a
kölcsönös elismerés elvén alapuló regisztrá-
ciós rendszer felállítása, amely nem akadá-
lyozza meg a vetômag szabad kereskedelmét
a tagországok között. Mivel a hazai vetômag-
szektor döntôen export orientált, ezért a ha-
tékony vetômag kiszállítás biztosítása szem-
pontjából lényeges számunkra az egységes
szabályok alapján mûködô uniós piac.

Továbbra sem megoldott és az elôbbre ju-
tásnak sajnos még a jelei sem láthatók a GM
jelölési küszöb megállapításának a konven-
cionális vetômagoknál. Egységes uniós határ-
érték híján a tagországok önkéntesen állapít-
ják meg a határértékeket, amely hátrányosan
érinti az európai vetômagágazatot. Az egysé-
ges EU vetômag direktívák legfôbb vívmánya,
hogy lehetôvé teszi a vetômagok szabad ke-
reskedelmét a közösség területén. A GM
szennyezôdésre vonatkozó eltérô és többnyire
zéró határértékek nagymértékben erodálják az
európai vetômagágazatot és rontják a ver-
senyképességét.

A világon évrôl évre nagyobb területen
termesztenek GM növényeket, ezért véletlen-

szerû szennyezôdések egyre gyakrabban tör-
ténhetnek. A vetômagban engedélyezett ará-
nyos GMO határérték kialakítása szükséges
ahhoz, hogy a nemesítôk, vetômag-elôállítók
és a gazdálkodók megfelelô jogbiztonság
mellett dolgozhassanak. Minél tovább vá-
runk a határérték bevezetését illetôen, annál
nehezebb és költségesebb intézkedéseket
kell foganatosítaniuk a vetômag cégeknek
Európa szerte. Mivel a határérték jelenleg
gyakorlatilag a GMO kimutatására használt
mûszerek érzékenységétôl függ, a hazai vetô-
mag cégek a forgalmazáskor hatalmas kocká-
zatot vállalnak, még a bevizsgált tételek ese-
tén is. 

A GMO határérték kialakítása elsôsorban
nem a biotechnológiai multinacionális válla-
latok érdeke. A konvencionális nemesítésben
és vetômag-elôállításban érintett kis és kö-
zép-vállalatok azok, amelyek a leginkább sé-
rülhetnek a zéró tolerancia elvének érvénye-
sítésekor.

A ‚Herculex’ kukorica importja körüli bo-
nyodalom is jól mutatja, hogy a politikai aka-
rat a probléma megoldására még akkor is
meglehetôsen csekély, ha nagymértékû gaz-
dasági károkat is okozhat a megfelelô szabá-
lyozás hiánya. Ahogy közeledik az EU Parla-
ment és Bizottság mandátumának a vége,
annál inkább látszik, hogy a jogszabályalko-
tás felelôsségét a következô ciklusra szeret-
nék áttolni.

ISF konferencia Christchurch,
Új-Zéland
A Nemzetközi Vetômag Szövetség (ISF) kong-
resszusán fôként Ázsia és Óceánia vetômag
cégeinek képviselôi voltak jelen nagy létszám-
ban, érthetôen Európából kevesebben jöttek.
A jelenlegi fôtitkár Bernard Le Buanec 2008. má-
jusában nyugdíjba vonul, utódja Marcel
Bruins 2007. szeptember 1-jétôl tölti be a fô-
titkári pozíciót a Szövetségben. Az új fôtitkár
holland származású, növénynemesítésre és
növénykórtanra szakosodott agrármérnök.
1998 óta a Seminis vetômag cégnél dolgozik,
ahol a növényfajta oltalommal kapcsolatos
kérdésekért felel. Aktív tagja több vetômagos
szervezet (Plantum Nl, ISF, ESA) szellemi tu-
lajdonnal foglalkozó bizottságainak is.

A megbeszélések egyik központi témája
az ISF és a regionális vetômag szövetségek
viszonya volt. Többen aggodalmuknak adtak
hangot, mert néhány regionális szövetség
megerôsödésével az ISF gyengülni látszik. Az
ESA véleménye szerint az ISF jelentôsége
nem csökken, azonban a döntéshozatalban,
jogszabályalkotásban, a javaslatok benyújtá-
sában (pl. Európai Bizottság, EP) a regionális
szövetségek szerepe tényleg megnôtt. Alap-
vetô jelentôségû azonban, hogy az informá-
cióáramlás és az együttmûködés megfelelô
legyen a szervezetek között.

R. Sz.

Tallózás az Európai Vetômag
Szövetség (ESA) Hírlevelébôl
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AGROVOC magyar nyelven

Az AGROVOC a FAO mezôgazdasági te-
zaurusza, amely a mezôgazdaság, az erdô-
gazdálkodás, a halgazdálkodás, ill. halá-
szat, valamint az élelmiszerbiztonság mel-
lett e szakterületekhez kapcsolódó egyéb
témaköröket is magába foglal. Az oldal
ezentúl magyar nyelven is elérhetô.
(www.fao.org)

Gabonapiac az Interneten

2007. október 1-jével indul a www.
gabonet.hu internetes oldal, amely az
összes, a Hungária-Közraktározási Zrt. ál-
tal közraktárra vett és értékesítésre szánt
gabona minôségi paramétereit ill. területi
elhelyezkedését mutatja majd. Az adatbá-
zis segítségével közvetlen értékesítési kap-
csolat alakul ki a gabonatermelôk és a bel-
illetve külföldi vevôk között.

Kelet-európai vetômag konferencia
és vetômagkereskedôk találkozója 

Hetedik alkalommal rendezik meg az
EESNET konferenciát, ezúttal Új-Vidéken
(Novi Sad (Szerbia) 2007. november 17–21.
között. A konferencia témája a „Genetikai-
lag Módosított Szervezetek és Koegziszten-
cia”. A szakmai elôadások mellett a konfe-
rencia üzletkötési lehetôséget biztosít a
vetômag- kereskedôk számára. A rendez-
vény kiváló alkalom a kontinens keleti és
nyugati cégeinek kapcsolatteremtésére. E
mellett a konferencián való részvétel költ-
sége töredéke bármely hasonló nyugat-eu-
rópai rendezvénynek.

A konferenciával kapcsolatos tájékoz-
tató ill. regisztrációs lap letölthetô a VSZT
honlapjának szakmai hírek rovatából
(www.vetomagtermektanacs.hu).

OPTEN Kft. újabb ajánlata a VSZT
tagjai számára

A Vetômag Szövetség és Termékta-
nács /VSZT/ még a tavalyi évben együtt-
mûködési megállapodást kötött az Opten
Informatikai Kft-vel, melynek értelmében
a VSZT – tagdíjhátralékkal nem rendelke-
zô – tagjai az Opten Kft. egyes szolgáltatá-
sait díjtalanul (Egységes On-line Követe-
lésnyilvántartó Rendszer), illetve kedvez-
ményes áron (egyéb szolgáltatások) vehe-
tik igénybe.  Most az Opten Kft. további
lehetôséget biztosít a VSZT tagjai számá-
ra. Minden felhasználója nettó 10.000 Ft
befizetése esetén 2007. december 31-ig
korlátlanul használhatja az EOKR pecsé-
tet, mely a kiküldött számlákon, fizetési
felszólításokon (vagy ezek borítékjain)
használva komoly behajtó erôt képvisel a
cégek felé. Részletek megtekinthetôk a
www.vetomagtermektanacs.hu oldalon,
a szakmai hírek menüpont alatt.

Megjelent az új MSZ 7145:2007
szabvány

2007. június 1-jével megjelent az MSZ
7145:2007 „A szántóföldi, kertészeti és fais-
kolai növényfajok vetômagvai” szabvány.
Beszerezhetô az MSZT honlapján /www.
mszt.hu/ a webáruházban, vagy személye-
sen a Szabványboltban /1091 Budapest,
Üllôi út 25. tel.: 1-456-6893/ (91 oldal, brut-
tó 10.000,- Ft).

Mezôgazdasági árak,
2007. január – május

A KSH Gyorstájékoztatója szerint az ag-
rártermékek termelôiár-szintje 2007. ja-
nuár – májusban 8,1 %-kal növekedett az
elôzô év azonos idôszakához képest. Ezen
belül a növényi termékek árszínvonala 14,2
%-kal emelkedett. A gabonafélék termelôi
átlagára 28,9%-kal, az ipari növényeké
2,1%-kal nôtt a 2006. január – májusi árak-
hoz képest. A Gyorstájékoztató letölthetô a
KSH honlapjáról (www.ksh.hu).

AKI Elektronikus Könyvespolc

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet hon-
lapjáról sok hasznos információ, statiszti-
kai elemzés, agrárpiaci jelentés tölthetô le
ingyenesen, ill. egyes kiadványok meg is
vásárolhatók. A megjelenítésekhez ill. le-
töltésekhez csak regisztrált felhasználók
férhetnek hozzá. A regisztráláshoz nem kell
mást tenni, mint a www.akii.hu/ekpolc
internetes oldalon a fejlécben található
Belépés gomb melletti ikonra kattintva ki-
tölteni egy regisztrációs ívet, melyet el-
küldve máris bejelentkezhetünk az oldalra.

MgSZH közlemény az elismert
fajtákról

Megjelent az MgSzH közleménye a nö-
vényfajták állami elismerésérôl, állami
elismerés meghosszabbításáról, állami
elismerés visszavonásáról, standardválto-
zás jóváhagyásáról.

A közlemény letölthetô a VSZT honlap-
jának szakmai hírek rovatából (www.
vetomagtermektanacs.hu, a letölthetô file
tájékoztató jellegû), a hiteles jogforrás a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítô
2007/8. számában (2007. május 7.) található.

HÍREK ,  ESEMÉNYEK

VETÔMAG SZÖVETSÉG SZAKMAKÖZI SZERVEZET
ÉS TERMÉKTANÁCS

elérhetôségei
Cím: 1113 Budapest, Ábel Jenô u. 4/b.

Telefon: 06-1-332-5755 • Telefax: 06-1-302-6507
E-mail: vetomagt@hu.inter.net

Honlap: www.vetomagtermektanacs.hu


