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Szövetségi élet

Eredményesen dolgozott
a Szövetség
Május 22-én tartotta a Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT)
azt a küldöttgyûlését, amelyen a küldöttek a Szövetség további mûködését jelentôsen befolyásoló
döntéseket hoztak. Az elsô napirend keretében Takács Géza elnök számolt be a VSZT 2007. évi
tevékenységérôl. A második napirend tárgyalása során módosították az alapszabályt, míg a harmadik
napirend a VSZT elnökének megválasztásáról szólt. Határozat született azon tagok kizárásáról, akik
nem fizették be a tagdíjukat.
A VSZT 2007. június 6-i küldöttközgyûlése elfogadta az Elnökség elôterjesztését a
Szövetség átalakításáról és jóváhagyta azt
a programot, amelytôl jogosan várta, hogy
a szervezet jobban szolgálja a tagság érdekeit, hogy hatékonyabb munkát végezzen,
s nem utolsó sorban nagyobb ráhatása legyen a szakmát érintô döntésekben, mind
belföldön, mind külföldön (lobbizás, képviselet külföldi vetômagos szervezetekben), kezdte beszámolóját Takács Géza. A
szövetség testületei rendszeresen üléseztek, és fontos határozatok születtek.
Tavaly június 26-án zajlott az újonnan megválasztott Elnökség alakuló ülése, amelyen a sajtónak is bemutatták az
új felépítésû VSZT-t. Ugyancsak tavaly
október 5-én ülésezett az Elnökség, s
ezen az ülésen határozat született a Biokontroll Kht.–VSZT együttmûködési
megállapodás aláírásának jóváhagyására,
valamint arra, hogy a Cseber Kht. „elszámoltatása” a csávázott vetômag hulladékzsákok begyûjtésének menetérôl történjen meg. Idén január 8-án az Elnökség arról határozott, hogy a VSZT alapítóként

vegyen részt a GOSZ-al közösen a posztregisztrációs fajtakísérleti rendszerrel
kapcsolatos tennivalókban. Az Elnökség
megerôsítette, hogy a GMO határértékkel
kapcsolatos 0,5 százalékos küszöbértéket
javasolja az FVM felé. Április 3-án határozat született az SZMR, a 2007. évi pénzügyi beszámoló, valamint a 2008. évi
pénzügyi terv elfogadásáról. Elfogadták a
Fajtakísérleti Innovációs Tanácsba (FIT)
delegáltak személyét. Jóváhagyták a kukorica posztregisztrációs kísérletek finanszírozásához 2 millió forinttal történô
hozzájárulást, valamint a VSZT újság arculatváltását. Május 6-án határozatban
erôsítették meg az alapszabály „A” változatának (5 éves elnökség) támogatását.
Jóváhagyták a vetômagszárító berendezések támogathatóságával kapcsolatos állásfoglalás aláírását.
Az Ellenôrzô Bizottság március 20-án
ülésezett, amelyen a bizottság elvégezte a
VSZT 2007. évi pénzügyi gazdálkodásának ellenôrzését, kialakította a munkarendjét és ajánlásokat tett a gazdálkodás
átláthatóságának javítására.

Küldöttek nagy számban jelentek meg
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Ruthner Szabolcs ügyvezetô igazgató

Biovetômag Szekció bizottsági ülése
január 23-án zajlott, s ezen az a határozat
született, hogy a szekció tudomásul veszi
az elnökség döntését a kukorica vetômagban megengedhetô GMO határértékkel
kapcsolatban, ugyanakkor ellenzi a 0,5
százalékos határérték meghatározását. Javasolja a téma külsô szakértôk bevonásával történô újratárgyalását.
Ipari növények Szekció két bizottsági
ülést tartott: 2007. augusztus 22-én az új
összetételû bizottságot kialakították, s
meghatározták a prioritásokat. Idén április 21–22-én az ESA-VSZT Ipari növények
Szekció Bizottság ülésezett. Az ESA története során elôször tartotta bizottsági ülését Brüsszelen kívül.
Kalászos Szekció bizottsági ülést
2007. július 18-án tartottak, amelyen határozatot hoztak az irányár meghatározásáról szóló javaslatról, amely a 2007. évi
ôszi kalászos vetômagra vonatkozott, s az
FVM-nek javasoltak (75.800 Ft/tonna).
Idén január 15-én határozat született: a
VSZT a tavaszi árpánál a rostaméret 2,2
mm-rôl 2,00 mm-re csökkentésének engedményét nem támogatja. Az ügyvezetés
tegyen javaslatot az FVM-nek a 2008. évi
tavaszi árpa irányárra (91.000 Ft/tonna).
A Kukorica Szekció Bizottság ülésére
január 23-án került sor, s a fajtatulajdono-

Szövetségi élet

– Válasz: A Miniszter úr személyesen vette át a beadványt, támogatásáról biztosított.

sokkal kibôvített ülésen felmérték a hazai
piacot. Február 28-án – szintén a fajtatulajdonosokkal kibôvített ülésen – a harmadik országból származó vetômaggal kapcsolatos adatszolgáltatási és ellenôrzési kötelezettségek megváltozásáról tárgyaltak.
Takarmánynövények Szekció Bizottság tavaly június 22-én kialakította az új
összetételû bizottságot, s meghatározta a
prioritásokat.
Zöldségnövények Szekció Bizottság
elôször tavaly június 15-én ülésezett, amelyen a bizottság új összetételét fogadták
el, s meghatározták a prioritásokat. Tavaly
november 28-án a profi vetômag forgalmazók ülésén a vetômagpiacot értékelték.
Idén május 14-én a bizottság éves tevékenységét értékelték, s meghatározták a
munkatervet.

• Javaslat: észrevételek az 50/2004. Zöldség vetômagokról szóló (IV. 22.) FVM
rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez.
– Válasz: A módosítások az EU jogharmonizációs folyamatoknak történô megfelelést célozták, amivel a VSZT egyetértett.

• Javaslat: csávázott vetômagot tartalmazó
göngyölegek átminôsítésére (ne legyen
veszélyes hulladék).

• Javaslat: Fajtaminôsítô Bizottság feladatát elôíró jogszabályi háttér pontosításának igénye.
– Válasz: Az FVM a Fajtaminôsítô Bizottság ügyrendjének és összetételének
felülvizsgálatára készül. A munkában
számít a VSZT együttmûködô segítségére.

Kolop László megköszönte a bizalmat, de nem élt vele

Hámori Sándor, az Ellenôrzô Bizottság elnöke

Dr. Balikó Sándor nem vállalta az elnökjelöltséget

A Szövetség lobbi tevékenységet folytatott a jogalkotás területén minisztériumoknál. Gráf József miniszter úrral hat alkalommal, Haraszty László KvVM szakállamtitkár úrral egy alkalommal, Markó
Csaba fôosztályvezetô úrral két alkalommal találkoztunk személyesen a számunkra legfontosabb kérdések elôterjesztése és
megtárgyalása ügyében. Az FVM-nél az
alábbi javaslatokat tettük, s ezeket a válaszokat kaptuk:
• Javaslat: Egyes növény-egészségügyi
vizsgálatok költségeinek támogatásáról
szóló rendelet-tervezet véleményezése.
Egységes szemléletû támogatási rendszer kialakítása, mely magába foglalja a
piacra jutás feltételeként a vetômag és
szaporítóanyag minôsítés területén az
MgSzH által végzett valamennyi hatósági vizsgálatot.
– Válasz: 117/2007-es FVM rendelet kedvezô módosítása.

– Válasz: Az FVM a VSZT javaslatát támogatta, azonban a KvVM elutasította
Gráf József miniszter kérelmét. A tárgyalásokat folytattuk a KvVM-nél. Elôzetesen vizsgálatokat végeztettünk,
amelynek alapján a kiürített zsákok
nem tartalmaznak veszélyes kémiai
anyagokat. Jelenleg az átminôsítéshez
akkreditált laborvizsgálatot kezdeményeztünk, sajnos válasz még nincs.

• Javaslat: agrár-környezetgazdálkodási
program kedvezôtlen változása pázsitfûvetômag-termesztés
szempontjából
(138/2008).
– Válasz: adminisztrációs hiba miatt maradtak ki a pázsitfüvek, korrigálták a hibát és
a 2007/08 idôszaktól ismét támogathatók
a fûvetômagok az AKG keretében.

• Javaslat: Ôszi kalászos vetômag irányár
javaslat.
– Válasz: az irányár FVM rendeletben
történô meghirdetése az EU szabályozásba nem illene bele, de javasolják,
hogy a Terméktanács a vetômag irányárra tett javaslatát saját hatáskörben tegye közzé a piaci szereplôk számára.

• Javaslat: agráregyszerûsítési program.
– Válasz: minden javaslatunkat elutasították, kivéve egyet: a kötelezô gépkezelôi jogosítvány alól mentesítették a
kisparcellás betakarítógépek kezelôjét.

• Javaslat: vetômag szárítók és tisztítók támogatásának kérelme.
– Válasz: A FVM állásfoglalása alapján az
általunk javasolt vetômag tisztító és szárító berendezések gépei támogathatók a
35/2008/FVM rendelet szerint.

• Javaslat: vetômag-szaporító területek támogatása az SPS rendszerben.

• Javaslat: mezôgazdasági gépkezelôi jogosítványt
megkövetelô
jogszabály
(83/2003. (VII. 16.) FVM r.) felülvizsgálata (144/2008)
– Válasz: a rendelet módosításának szakmai elôkészítése megkezdôdött, számítanak a VSZT együttmûködésére.
Az Európai Unióban is képviseltettük
magunkat, hangsúlyozta az elnök. Az ún.
Better Regulation keretében felülvizsgálatra kerülnek a vetômag minôsítés és fajtaelismerés szabályait meghatározó EU
direktívák. A vetômagipar jövôjét nagymértékben befolyásoló téma részletes
megvitatása és a hazai szakmai álláspont
kialakítása érdekében az Elnökségen kívül egy 5 tagú munkacsoport alakult a
feladatra. Együttmûködési megállapodásokat is kötött a Szövetség, mint például
a Biokontroll Kht.-val a díjmentes biovetômag forgalmazás ellenôrzésérôl a
VSZT tagok számára.

2008/3 • VETÔMAG

3

• Javaslat: tavaszi árpa vetômag irányár javaslat.
– Válasz: az irányár FVM rendeletben történô meghirdetése az EU szabályozásba
nem illene bele, „zavart kelthetne”, de javasolják, hogy a VSZT a vetômag irányárra tett javaslatát saját hatáskörben tegye közzé a piaci szereplôk számára.
• Javaslat: GMO határérték vetômagtételekben.
– Válasz: A VSZT javaslatával az FVM
egyetértett, a további egyeztetés során a mi érvanyagunkat használta.
Hazai álláspont nem született, a
KvVM és az FVM nem tudott konszenzusra jutni.

Szövetségi élet

A külföldi kapcsolatok keretében
kiemelt feladatnak tartja az Elnökség a
széles körû „intézményesített” kapcsolatok ápolását. Minden fontos rendezvényen jelen van a Szövetség, mivel a személyes jelenlét és véleményalkotás elengedhetetlen. A VSZT nemzetközi kapcsolatai
2008-ban tovább bôvültek, mivel az
MVSZ és a VSZT egyesülésével az ISF
tagsággal kapcsolatos feladatokat is a Szövetség látja el. A COPA-COGECA (uniós
termelôi érdekképviseleti szervezet) vetômag bizottságban a hazai képviseletet a
MOSZ-MAGOSZ-MAK megbízásából a
VSZT látja el.
Az elmúlt évben a VSZT a következô
fórumokon képviselte a hazai vetômag
ágazatot:

alkalommal ülésezett. Munkája eredményeként az alábbi szabványok korszerûsítése történt meg: MSZ 7145: 2007, A
szántóföldi, kertészeti és faiskolai növényfajok vetômagjai: MSZ 20476:2008, Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat: MSZ
11935:2008, Vöröshagyma-dughagyma.
A további jelentôs események között
említendô a „Kukorica posztregisztrációs
fajtakísérleti rendszer” újraindítása. A
VSZT a Gabonatermesztôk Országos Szövetségével közösen 2007-ben újraindította az államilag elismert kukorica hibridek
kísérleti rendszerét. A 2008-ban megalakult Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT)
feladata a kísérletek pénzügyi és szakmai
felügyelete. A Pannon búza program folytatásaként a „Pannon Búza Védjegy” létrehozása megtörtént.

2007. július 10 –11.
Találkozó Lengyelország, Szlovákia
Kukorica szövetségeinek képviselôivel (Vetômag 2007/3)
2007. szeptember 17–18.
AGPM-CEPM közgyûlés
(Vetômag 2007/4)
2007. október 14–15.
ESA közgyûlés (Vetômag 2007/4)
2007. november 19–20.
EESNET konferencia
(Vetômag 2008/2)
2007. december 18–21.
Találkozó a FÁK országok vetômag
szövetségeivel (Vetômag 2008/2)
2008. február 7.
CEPM megbeszélés (VSZT honlap)
2008. február 25.
ESA Better Regulation munkacsoport
ülés (VSZT honlap)
2008. március 3–4.
ESA Kalászos és Kukorica szekció ülése
2008. május 5.
COPA-COGECA vetômag munkacsoport ülése.
Az eseményekrôl, tapasztalatokról az
Elnökség rendszeres tájékoztatást kapott, a
tagság számára hírlevelünkben és a VSZT
folyóiratban rendre beszámoltunk a történésekrôl, hírekrôl. A VSZT különbözô
egyeztetô fórumokon is részt vett. Az FVM
Gabona Termékpálya Bizottsága tavaly hatszor ülésezett, s a hazai témakörökben az
aszály, és a SPS 2009-ben történô bevezetése, indítása szerepelt. A nemzetközi témakörök: EU szabályozás megtárgyalása, és a
Közösségi Agrárpolitika reformja keretében
a „Health Check” félidejû felülvizsgálat elôkészítése, a magyar álláspont kialakítása.
Az Aratási – Betakarítási Koordinációs
Bizottság júniustól decemberig országos
szinten hétszer ülésezett. Az Országgyûlés
Mezôgazdasági Bizottságának az ülésein
rendszeresen jelen van a Szövetség képviselôje. A GMO kerekasztal ülésén a VSZT
álláspontot ismertették a konvencionális
vetômagban megengedhetô GMO határérték javaslatról.
A Magyar Szabványügyi Tanács vetômagokkal foglalkozó munkabizottsága 3

A VSZT honlapja mind küllemében,
mind tartalmában jelentôsen megújult,
átalakult. A legnagyobb változás, hogy a
tagok jelszóval védett területrôl hozzáférhetnek a VSZT munkájával kapcsolatos
teljes dokumentációs anyaghoz.
Megjelenésünk a médiában, avagy nyilatkoztunk fontos kérdésekben, illetve rólunk írták, mondták:
– A 2007. évi ôszi kalászos szezon
elôtt (Új Mezôgazdasági Magazin 2007. augusztus 26.)
– 50 éves a hazai hibridkukorica elôállítás (Új Mezôgazdasági Magazin 2007. szeptember 16.)
– 2007. évi ôszi gabonavetômag helyzet (Új Mezôgazdasági Magazin 2007. október 21.)
– Keresik a minôségi vetômagot (Magyar Mezôgazdaság 2007. október 31.)
– Vetômaghelyzet 2007 ôszén (Agro
Napló 2007. augusztus)
– Veszélyben a vetômag-nemesítô

4
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Pavelka Árpád ismertette a jelölôlistát

Választási intermezzo
Pavelka Árpád, a jelölôbizottság tagjaként arról számolt be, hogy a bizottság
két ülést tartott, s a VSZT titkárságon keresztül a teljes tagságot megkérdezték a jelöltek személyérôl. A jelölôbizottság három személyt jelölt a VSZT elnöki tisztére, ABC sorrendben: Dr. Balikó Sándort, Kolop Lászlót, Takács Gézát. Miután Kator Zoltán megkérdezte Dr. Balikó Sándort, hogy vállalja-e a jelölést, Balikó Sándor köszönte a megtisztelô bizalmat, azonban nem kíván elnökjelöltként indulni a választáson. Ezek után Kator Zoltán Kolop Lászlót is
megkérdezte, hogy vállalja-e a jelölést? Kolop László Balikó Sándorhoz hasonlóan megköszönte a bizalmat, azonban a jelenlegi helyzetben nem fogadhatja el a jelölést. Javasolja, hogy Takács Géza legyen az elnökjelölt. Kator
Zoltán Takács Gézához fordult, hogy vállalja-e a jelölést?
Takács Géza elvállalta a jelölést a VSZT elnöki posztjára. Már a jelöléskor eldôlt, hogy a küldöttek, így a Szövetség tagsága elégedett az egy éves munkával, s további bizalmat élvez az elnökjelölt. A küldöttközgyûlés egy tartózkodás mellett elfogadta Takács Géza jelölését, s mivel más jelölt nem akadt a
VSZT elnöki tisztére, a küldöttközgyûlés nyílt szavazással egyhangúlag megszavazta, hogy Takács Géza töltse be öt évig a VSZT elnöki tisztségét. A küldöttek szavaztak az Elnökség és a küldöttek mandátumának 5 évre történô
meghosszabbításáról is. Takács Géza köszönte a megtisztelô bizalmat, s hangsúlyozta, hogy a továbbiakban a munkáját a szoros együttmûködés jegyében
képzeli el.

intézetek? (Magyar Hírlap 2007. augusztus 28.)
– Kevés a piacon a vetni való búza,
hiány várható (Magyar Hírlap, 2007. augusztus 28.)
– Merre tart Európa vetômagipara?
(Agro Napló 2008. január)
– Az után-termesztett vetômag sincs
ingyen (Vetômag Világ 2008. január)
– Elôszó (Agrárágazat 2008. február)
– Miért lenne szükség a vetômagoknál
is GMO határértékekre? (Agro Napló
2008. február)
– Államilag elismert fajták kísérleti
rendszerének múltja és jelene (Agro Napló
2008. február)
– Van-e elegendô kukorica vetômag?
(Duna TV, 2008. február 6.)
– A minôségi vetômag használatáról
(Duna TV 2008. február 27.)
– Dél-amerikai kukoricát is vetnek az
idén a magyar gazdák (Népszabadság 2008.
április 1.)

Szövetségi élet

– Kukoricáznak a gazdák (Magyar Hírlap 2008. április 4.)
– Az agrártermelés növeléséhez több vetômag kell (MTV Híradó 2008. április 7.)
– Nyerésben a növénytermesztôk
(Szabad Föld 2008. április 18.)
– Kukorica és napraforgó vetômag
helyzet (Duna TV 2008. április 8.).
Az elnök végezetül a kiemelt teendôkrôl szólt. A Szövetség az idén, november
16–18. között Siófokon megrendezi az
EESNET konferenciát, amely a KözépKelet Európai Vetômag Hálózat Konferenciája. A várhatóan 250–300 szakember találkozója kiemelt eseménye a nemzetközi vetômag szakmának. A csávázott
vetômagot tartalmazó zsákok átminôsítési ügyét folytatják. Aktív részvételt terveznek a FIT munkájában. Végezetül az
elnök arra kérte a tagságot, hogy tagság
még jobban aktivizálja magát a Szövetség
munkájában.
Az elnöki beszámolót egyhangúlag fogadta el a küldöttközgyûlés, amely után
Takács Géza – mivel egy évre vállalta a
megbízatást – lemondott az elnöki tisztségrôl.
A második napirend keretében dr.
Kator Zoltán, a Szövetség jogi képviselôje
köszöntötte a jelenlévôket, majd felkérte
Ruthner Szabolcsot, hogy ismertesse az
alapszabály-módosítás két változatát. Az
ügyvezetô igazgató elmondta, hogy az elôzô évi küldöttközgyûlés álláspontja alapján az alapszabály módosításáról szóló
döntést (a kérdés: öt éves, vagy rotációs elnökség legyen-e?) egy év gondolkodási
idôvel, idén hozzák meg. Az Elnökség,
miután komolyan foglalkozott a kérdéssel,
két változatot dolgozott ki, amelyet az
ügyvezetô igazgató ismertetett a módosítások kiemelésével. Az öt éves elnöki megbízatás esetén az elnökválasztási jog a küldöttközgyûlésnél marad, ötévenként hattagú jelölôbizottságot kell felállítani a ter-

A küldöttgyûlést vezetô elnökség: Ruthner Szabolcs, dr. Kator Zoltán, Takács Géza

mékpályák delegáltjaiból, továbbá a megválasztott elnök más pozíciót nem tölthet
be a VSZT-n belül. A rotációs rendszer
esetében a három termékpálya elnöke egymást kétévente váltva tölti be az elnöki
tisztséget, a soros elnök helyére átmenetileg helyettest kell választani. A rotációs
rendszer sorrendje sorsolással került meghatározásra: Vetômag-forgalmazói Termékpálya, Vetômag-szaporítói Termékpálya, Fajtatulajdonosi Termékpálya. A
VSZT elnöki tisztségét betöltô termékpálya elnök helyettesítésérôl ebben az esetben is gondoskodni kell.
Balikó Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy az Elnökség hozott egy határozatot, melyben javaslatot tesz a két változat közül az egyikre, kéri annak ismertetését. Ruthner Szabolcs válaszában elmondta, hogy a határozatról írásban értesítették a küldötteket, mely szerint az
Elnökség 8:6 szavazati arányban az öt
éves elnökségi tisztséget javasolja. A kül-

Jól gazdálkodott a Szövetség
Ruthner Szabolcs ügyvezetô igazgató röviden ismertette a 2007. évi pénzügyi
beszámolót, illetve a 2008. évi pénzügyi tervet. Beszámolójában kiemelte,
hogy a titkárság legfontosabb költségtakarékossági törekvése, hogy a jövôben
a kommunikáció egyre nagyobb részét kívánják elektronikus úton bonyolítani.
2007-ben a rendezvények költségei lépték túl a tervezett mértéket, mivel a
szervezeti átalakulás miatt több rendezvényre, találkozóra került sor, mint
amivel elôzetesen számoltak. A folyóiratköltség idén magasabb lesz a 2007. évi
keretnél, mert a posztregisztrációs kísérletek eredményeinek publikálására a
VSZT különszámot (2008/1) adott ki. A költségek összességében alatta maradtak a 2007. évi tervezettnek. Felkérte Hámori Sándort, hogy számoljon be az
Ellenôrzô Bizottság munkájáról. A küldöttközgyûlés egyhangúlag elfogadta az
ügyvezetô igazgató pénzügyi beszámolóját.
A VSZT Ellenôrzô Bizottsága áttekintette és megvitatta a Szövetség 2007. évi
pénzügyi beszámolóját. Hámori Sándor, a bizottság elnöke arról tájékoztatta a
küldöttközgyûlést, hogy a bizottság a VSZT gazdálkodását megfelelônek találta és ajánlásokat tett egyes költségek további csökkentése, valamint a gazdálkodás átláthatósága érdekében. Az EB javaslatainak egy részét a titkárság a
megfelelô intézkedések megtétele után már végrehajtotta. Felkérte a jelenlévôket, hogy amennyiben bármilyen kérdésük, javaslatuk van az Ellenôrzô Bizottság munkájával kapcsolatban, jelezzék írásban az év során bármikor.
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döttközgyûlés 55 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az öt éves elnökségre szavazott.
A 3. napirendi pont keretében megválasztották az új elnököt. Kator Zoltán
megállapította, hogy a Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács öt évre Takács Gézát választotta új
elnöknek.

Az út elején vagyunk
Takács Gézát régi-új elnökként kérdeztük a tervekrôl, elképzelésekrôl.
– A beszámolójából is kiderült, hogy az
elmúlt egy évben – amely idôszakra vállalta a megbízatást – eseménydúsan teltek a napok. Az eredmények mellett
természetesen az el nem ért sikerekrôl
is számot adott, s a tagságtól azt is kérte, hogy feladatokkal „bombázzák” a
Szövetséget. Miért?
– Való igaz, hogy egy évvel ezelôtt komoly változáson ment keresztül a Szövetség. Ekkor ugyanis pontosan meghatároztuk a helyzetünket, csokorba szedtük,
hogy mi is történt, s megfogalmaztuk a
„hogyan tovább?” kérdését is. Ez nem a
múlt megtagadását jelenti, hanem a körülményekhez való alkalmazkodást, a jövô
építését. Magam is kíváncsi voltam rá,
hogy ha komolyan nekiállunk a feladatok
végrehajtásának, és azok az emberek, akik
errôl döntöttek és részt is vesznek a munkában, nos ezek az emberek hogyan tudnak együtt dolgozni. Mindenki – a tagság
és a vezetés – számára egyaránt nagy kihívás volt a tevékenység megújítása, s érdeklôdve várták, mi fog történni. Az új Elnökség komolyan vette a megbízatását, nekiállt dolgozni, mégpedig annak szellemében, amit a tagság is megfogalmazott a
számára. A beszámolóm rövid, lényegre
törô volt, lehetett volna hosszabban is beszélnem, de az élet nem errôl szól. Az élet
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ugyanis arról szól, hogy elmondjuk: konkrétan mit tettünk. Ahol eredményeket értünk el, azzal a tagság is elégedett, de arról is szólni kellett, hogy miben értünk el
részsikereket, s miben nem tartunk sehol.
Ez azért fontos, mert a kudarcokból is tanulunk, s az itt szerzett tapasztalatok
alapján változtathatunk a munkánkban.
Amíg a beszámolót tartottam figyeltem a
küldöttek arcát és azt láttam, hogy alig
hitték el, hogy ennyi minden történt. Hogyan és miért történhetett meg ennyi minden? Mert mindenki teljes szívvel dolgozott, s amit elvállaltak, azt meg is valósították. A tagságot pedig, kértem, hogy adjanak minél több feladatot, munkát az Elnökségnek, mert csak így tudjuk a Szövetség, az érdekképviseleti tevékenység rangját növelni.
– Ön csapatmunkáról beszél, holott
az elnök személye nagyon is meghatározó…
– Nem az elnök munkája a döntô.
Fontos, hogy valaki levezesse az üléseket,
hogy összefogja, irányítsa, stílust adjon a
testület munkájának, de ha nem dolgoznak a testületi tagok, akkor mit sem ér az
egész. Az elnöknek nem az a feladata,
hogy állandóan ösztönözze az embereket, és számon kérje, hogy hol is tart az
illetô az adott feladat végrehajtásában.
Ma már minden testületi tag tudja, hogy
ha vállalkozott valamilyen feladat elvégzésére, akkor azt eredményesen meg is
kell oldania. Ma arról tudtunk beszámolni, hogy ennek az elvárásnak megfeleltünk, s az elmúlt egy év is ezt igazolta.
Elégedettek persze nem lehetünk, de
elindultunk egy olyan úton, ami ma jónak, pozitívnak tûnik.
– Azt gondolom, hogy a modern érdekképviseleti munkastílust honosította,
honosították meg az Elnökségben. Áldozatvállalás, a közösség tisztelete nélkül aligha lenne eredményes a Szövetség. Ám mégis, mi az oka annak, hogy
egyes területeken nem tudnak elôbbre
lépni? Talán nem elég erôsek a társadalmi kapcsolatok?
– Nagyon nehéz elfogadtatni a minisztériumokkal, a törvényalkotókkal, a hatóságokkal, az Európai Unió illetékeseivel,
hogy nélkülünk, mármint érdekképviselet
nélkül ne hozzanak végleges döntéseket.
Fô elvünk, hogy mi csak szakmai kérdésekben vagyunk hajlandóak bárkivel is
tárgyalni. Ennek a szakmának is vannak
markánsan megfogalmazott érdekei, s mi
is ugyanolyan sikeresek akarunk lenni,
mint más szakmabeliek. Azt nem mondhatom, hogy rosszindulatúan állnak hozzánk, de ha nem jelzünk idôben, akkor a
döntés elôkészítésbôl és a döntéshozatal
folyamatából is kimaradunk. A jövôre nézve is az a legfontosabb, hogy mindenütt
ott, s jelen legyünk, és hallassuk a hangunkat. Együtt kell mûködnünk, ami nem öncélú és egyoldalú akarat, hiszen ez a döntéshozóknak is jó. A Szövetség abban ér-

dekelt, hogy a közös érdekeket megtalálja.
S ha vannak közös érdekek, amelyeket
pontosan és jól megfogalmazunk, akkor
biztos, hogy eredményesek leszünk. Nem
az ütközésekre kell koncentrálni, hanem
az együttmûködésre. Ebben a munkában a
személyes kapcsolatok bizony felértékelôdnek, s minél szélesebb körû a kapcsolatrendszer, annál eredményesebbek vagyunk. Szükség van a kommunikációra, az
emberek véleményének a megismerésére,
mert e nélkül a vezetés sem megy sokra.
Az elmúlt egy évben megpróbáltunk ebbe
az irányba is elmozdulni, s azt tapasztaljuk, hogy mûködik a dolog. De még az út
elején vagyunk…
– Úgy látom, hogy kicsi, de igen sokszereplôs a vetômag szakma, hiszen a Szövetségnek is több, mint nyolcszáz tagja
van. A kicsiségen a gazdasági súlyát értem az ágazatnak, mert azt tudjuk,
hogy vetômag nélkül nincs élet. Ez a
szakma olyan alapanyagot termel, ami
nélkül a magyar mezôgazdaság nem élhetne meg. Ilyen körülmények között
viszont nehéz lehet az egyeztetés, az érdekek azonos szintre hozása.
– Kérdésére egyértelmûen nem a válaszom. Nézzük meg, hogy mit jelent a kicsi
és a nagy. Egy vetômagtermesztés – lásd
virág, zöldség – száz négyzetmétereken
hozhat annyi árbevételt, mint egy hektáron a nagy szántóföldi kultúrában. Óvatosan kell tehát fogalmazni akkor, amikor
kicsirôl és nagyról beszélünk. A lényeg,
hogy a jövôt alapozzuk meg, és nagy értéket állítunk elô. Minél nagyobb értéket állítunk elô, annál fontosabb, hogy az igényeket, elvárásokat megfogalmazzuk. A
Szövetség, a szakma létét, életét érintô
kérdéseket képviseli, és olyan témakörökben, amelyek közép- és hosszú távon is kihatással vannak ránk, s amelyekben
egyetértünk. Ez tehát nem jelent ütközést
a szervezeten belül, hiszen nincsenek ellenérdekeltségek ezekben az ügyekben.
Mi abból indulunk ki, hogy a mag a jövô.
Ha ezt a gondolatkört elfogadjuk, akkor
természetesen lehetnek még viták, de
könnyebb az esetleges érdekellentéteket
orvosolni.
– Gondolhattam volna, hogy a „kicsi”
megfogalmazás nem tetszik Önnek, s
ebben igaza is van. Én csak az árbevétel oldaláról hasonlítottam a vetômag
ágazatot mondjuk a gabona szektorhoz… Ugyanakkor az érdekegyeztetés
nehézségeire utalva hadd említsem a
küldöttgyûlésen is elhangzott irányár
kérdését. Ha jól emlékszem, ezt a fogalmat a ’90-es évek közepén ismerte meg
a magyar mezôgazdaság, s az volt a lényege, hogy ez alá nem lehetett menni
az adott termék eladásakor. Ma viszont
lehet-e irányárat meghatározni?
– Irányárat lehet hirdetni, s ettôl akár
fel és le is eltérhetnek a szereplôk. Az irányár csupán ahhoz szükséges, hogy meghatározzuk azt az árcentrumot, amely figyelem-
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Takács Géza elnök

be veszi a termelési költségeket, a piaci
helyzetet, az ágazat fejlesztési feladatait. A
törvény szerint az FVM-nek joga van ezt az
árat elfogadni, támogatni, jóváhagyni,
azonban az elmúlt évek történései alapján
ettôl mindenki fél, ódzkodik. A félelem
nem jó tanácsadó, az sohasem generál jövôt. Ezért is teszünk javaslatot a minisztériumnak, amelynek fel kellene vállalnia az
irányár meghirdetését. Az irányár nem kartell, nem ármegállapodás. Van egy Szövetség, amelynek van véleménye nem csak a
szakmáról, hanem az árról is. A szakma
nem azt mondja, hogy ennyi legyen a vetômag ára, hanem csupán egy irányárat javasol, amely tájékoztató jelleggel bír. A legtöbb jogszabályunk is csak irányvonalat tûz
ki, s attól jobbra-balra el is térhetünk.
–Az irányár azonban annyiban behatárolja a piaci szereplôk mozgásterét, hogy
nem nagyon térhetnek el az irányártól.
– Végeredményben az irányárat alapos elemzések után határoztuk meg. Arról senki nem beszél, hogy a hatósági ár
az árkartell-e? A vetômag nagyon komoly
minôsítésen megy keresztül (szántóföldi
ellenôrzés, fémzárolás), s a hivatal megmondja, hogy mennyi az ára az adott
munkának, ellenôrzésnek. De mi is megkérdezzük: nem lehetne-e olcsóbb? Alternatíva van? Nincs. Már bocsánat, de ha a
szakmának szembesülnie kell a hivatal által meghatározott fix árakkal, akkor
miért nem hirdethet ez alapján is irányárat? A vetômag különleges, s nem tucat
termék. Az elôállítása évrôl évre más-más
költségen történik, s elsôsorban a költségtényezôk változásai miatt. Az irányár
alapvetôen bázis számokon alapul,
ugyanakkor segít a termelônek a piaci ár
eligazodásában.
– Feladat van bôven. Mire koncentrálnak a közeli jövôben?
– Mint már említettem, a küldöttgyûlés megerôsítette a vezetôséget abban,
hogy a megkezdett úton kell tovább haladnunk. A beszámolóban összefoglaltam
a legfontosabb feladatokat, ezeket meg
kell valósítanunk. Rengeteg a dolgunk, de
azért vagyunk, hogy elvégezzük.
Hajtun György

Európai Vetômag Szövetség

Budapesten ülésezett az ESA
Az ESA (Európai Vetômag Szövetség) 2008 április 21-22-én Budapesten tartotta SOF Board (azaz Olajés rost növények szekció) ülését. Az ESA ezen szekciója elôször tartotta Brüsszelen kívül tavaszi ülését.
A helyszín kiválasztásában az a szándék vezérelte a szervezôket, hogy a Kelet-európai országok képviselôi
minél nagyobb számban legyenek jelen, ennek érdekében az ülés a szekció összes tagja számára nyitott
volt. Az alábbi országok képviselôi voltak jelen: Németország (Hans- Peter Angenendt, Dietmar Brauer,
Dieter Rucker), Csehország (Jiri Barta), Franciaország (Gerard Faure, Charles Grange), Svédország
(Malin Nilsson), Olaszország (Piero Sismondo), Horvátország (Ivan Durkic), Anglia (Nigel Padbury),
Magyarország (Láng László, Blum Zoltán, Mátrai Tibor, Bene László, Ruthner Szabolcs, Apostol Emília).

Április 21-én a délutáni órákban kezdôdött az ülés, melynek levezetôje a szekció elnöke: Dietmar Brauer volt. Az ESA
részérôl Bert Scholte vett részt az ülésen.
A köszöntô, valamint az elôzô ülések
eredményeinek rövid ismertetése után
Ruthner Szabolcs tartott elôadást az olajos- és rostnövények helyzetérôl Magyarországon, valamint a környezô országokban, majd ehhez kapcsolódva a
cseh, illetve a horvát szövetségek egyegy képviselôje is ismertette országának
jelenlegi helyzetét.
Ruthner Szabolcs röviden bemutatta a magyar Vetômag Szövetséget,
elôadásában a repce, illetve a napraforgó vetômag elôállításra, illetve annak jövedelmezôségére koncentrált. Elmondta, hogy Magyarországon 2007-ben
megközelítôleg 500.000 ha-on termesztettek napraforgót, növény egészségügyi
okok miatt ennél sokkal nagyobb területen nem lehetséges a termesztés, mivel nem lenne biztosítható a biztonságos rotációs idô. Magyarországon a napraforgó-termesztés kilátásai azonban
jók, köszönhetôen a növekvô áraknak.
Az ôszi káposztarepcével kapcsolatban
elmondta, hogy Magyarországon nem
tekint vissza nagy hagyományokra ezen

Ruthner Szabolcs röviden bemutatta a magyar Vetômag Szövetséget

”

növény termesztése, azonban a növekvô árak meghozták a termelôk kedvét.
Sajnálatos módon ezzel párhuzamosan
nô az utántermesztett vetômaghasználat is. Kiegészítve az elôadást, Mátrai
Tibor elmondta, hogy sajnálatos módon
az utóbbi években jelentôsen visszaesett Magyarországon a kender vetômagtermesztés, annak ellenére, hogy az ország kitûnô feltételekkel rendelkezik
ehhez a tevékenységhez. Ez a tendencia
valószínûleg az EU szigorú THC-tartalomra vonatkozó elôírásaira vezethetô
vissza.

Az ESA-SOF tagjai és a magyar vendéglátók

A cseh vetômag szövetség képviseletében Jiri Barta vett részt az ülésen, elôadásában kiemelte, hogy a cseh gazdálkodók
jelentôs hányada a nemzeti listáról választ fajtát, ezért annak nagy jelentôséget
tulajdonítanak. A repce vetésterülete
350.000 ha-ra növekedett. Csehországban jelentôs és hagyományos a máktermesztés (60.000 ha), létrehozták a „Cseh
Mák Szövetség”-et a hagyományos máktermesztés fellendítése érdekében. A napraforgó vetésterületek csökkentek, Európa más országaihoz hasonlóan.
A jelenlévôk országonkénti bontásban számoltak be arról, hogy az általuk
képviselt országban mennyi az olajos- és
rostnövények vetésterülete, szaporító területe, valamint, hogy az elôzô évekhez
képest növekedés, vagy csökkenés volt
tapasztalható.
Svédországban az ôszi káposztarepce vetésterülete 60.000 ha-ra nôtt, a tavaszi káposztarepce termesztô terület
azonban 30.000 ha-ra csökkent.
Olaszországban a kukorica vetésterülete nem nôtt akkora mértékben, mint
ahogy azt várták, így az olajos- és rost-

növények termesztô területe elôreláthatóan nôni fog. A repce vetésterülete
12.000 ha-ra, míg a napraforgóé
110.000 ha-ra nôtt. A szójatermesztô
területek csökkentek.
Németországban a repcetermesztô
területek a magas gabonaárak miatt
1,35 millió ha-ra csökkentek. A biogáz
elôállítás céljából termesztett kukorica
iránt növekszik a kereslet, így várhatóan
a többi tavaszi vetésû növény, mint a
napraforgó és a tavaszi káposztarepce
visszaszorulnak.
Az Egyesült Királyságban 2007-ben
tetôzött az ôszi káposztarepce termesztô terület, várhatóan ebben az évben
visszaesés várható.
Franciaországban az ôszi káposztarepce termesztô terület 10%-kal, a napraforgóé pedig 20%-kal csökkent.
Ausztriában változatlanul 50.000 ha
körüli területen termesztenek repcét,
Spanyolországban csekély a termôterülete, Görögországban pedig nem termesztenek repcét.
Az elmondottak alapján megállapítható, hogy Európa-szerte árfüggô a ter-
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Az MgSzH repcekísérlet kivívta a külföldi vendégek csodálatát

melési kedv, jelenleg a gabona ára magas, így sok helyen csökkent a repce termelési kedv. Rostnövények esetében elszomorító a helyzet, az európai rostnövénytermesztés, valamint feldolgozás
visszafejlôdött, nem versenyképes a kínai textiliparral.
Az ülésen felmerült az a kérdés is,
hogy etikus e repcét, kalászosokat, kukoricát, tehát élelmezésre is használható terményeket bioenergia elôállítására
felhasználni. A jelenlévôk közül sokan
úgy vélték, hogy a magas árakat nem
elsôsorban a bioenergia ipar generálja,
hanem Kína és India megnövekedett
kereslete. Európában a bioetanol üzemek egy része leállt. A kérdés további
megvitatására létrehoztak egy munkacsoportot.
A napirendi pontok között szerepelt
a „Better Regulation” kérdéskör. Bert
Scholte tájékoztatta a jelenlevôket, hogy
az ESA kidolgozott egy álláspontot, melyet eljuttatott tagjaihoz. Németország,
valamint Magyarország képviselôje is jelezte, hogy az ESA által kidolgozott álláspont hasznos volt a nemzeti álláspont
kialakításában is.
Charles Grange, a franciaországi
Bayer Cropscience képviselôje elôadást
tartott az európai gyapottermelô országok helyzetérôl, valamint támogatásuk
fontosságáról. Törökország a legnagyobb gyapottermelô, több gyapotot
termeszt, mint Spanyolország és Görögország együtt. Görögország egyes területein azonban hagyományos a gyapottermesztés, amennyiben ez megszûnne, az ezzel foglalkozó görög termelôk nagyon nehéz helyzetbe kerülnének.
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Folyamatban van a gyapot eredetjelölési
rendszerének kialakítása az európai gyapot népszerûsítésének érdekében.
Philippe Lesigne, a Monsanto képviselôje a napraforgó termesztésrôl tartott
elôadásában kiemelte, hogy Oroszország
és Ukrajna napraforgó termesztése igen
jelentôs, mindkét ország tervezi a GM
fajták termesztését is. Az EU 27 országaiban a napraforgó termesztô terület
3,4 millió ha, ez a 2007. évihez képest
7%-os növekedést jelent.
A káposztarepcével kapcsolatban felmerült a francia és a német hatóságok
által használt DUS követelmények közötti különbség, mely kérdéssel több
ülésén is foglalkozott már a szekció,

a magas árakat nem elsôsorban
a bioenergia ipar generálja, hanem Kína és India megnövekedett kereslete

”

azonban továbbra sem sikerült konszenzusra jutni. Az utántermesztett vetômag
repcében Svédországnak, Angliának, valamint Csehországnak nem okoz gondot, Franciaországban jelentôs probléma. A sokat vitatott AP (Adventitious
Presence – Véletlen Jelenlét) kérdése is
napirendre került. Az ülés résztvevôi
egyetértettek abban, hogy nagyon fontos lenne egy elfogadható határérték
kialakítása még az év vége elôtt. Többen
jeleztek „fals pozitív” eredmények által
okozott problémákat. Gyapot esetében
egyértelmûen hátránynak minôsítették,
hogy az EU-ban nincs engedélyezett
GM fajta.
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A napirendi pontok között szerepelt
a repce fajtabejelentési követelményeinek harmonizációja, mivel a különbözô
országokban eltérô a fajtabejelentés határideje, valamint abban is mutatkoznak
különbségek, hogy csávázott, vagy csávázatlan vetômagot szolgáltatnak a
DUS kísérletekhez. Svédország képviselôje elmondta, hogy a feltûnôen korai
bejelentési idô számukra is nehézséget
okoz, folynak az egyeztetések a hatóságokkal a határidô eltolásáról. Magyarországon a 2008-as szezonban a szakma
kérésére már csávázatlan vetômagot fogad el a kísérletekhez az MgSzH.
A második napon, április 22-én a
szekció Tordasra látogatott az MgSzH
fajtakísérleti állomására, ahol Ertseyné dr.
Peregi Katalin tartott tájékoztató
elôadást a külföldi résztvevôknek az
MgSzH munkájáról, a Hivatal felépítésérôl, a hazai fajtaelismerésrôl, valamint
a tordasi kísérleti állomásról.
A vendégeknek bemutatták a kísérleti állomást, különös tekintettel a repce
kísérletekre, mely ôszinte elismerést vívott ki. A kísérletek megtekintése után a
különleges, II. világháborús bunkerbôl
átalakított hûtött vetômagtárolót is
meglátogatták a résztvevôk.
A kétnapos találkozó sikere nem kétséges. A tanácskozás és a szakmai látogatás során a külföldi és magyar résztvevôk remek hangulatban, nagyon hasznosan töltötték az idôt, a kötetlen beszélgetések során pedig kitûnô alkalom kínálkozott a különféle nemzetek képviselôivel történô ismerkedésre, szakmai tapasztalatcserére.
Apostol Emília

ISF kongresszus

Nemzetközi vetômag
konferencia – WORLDSEED 2008
Az idén Prága városa adott otthont az évenként megrendezésre kerülô vetômagos világkonferenciának
2008. május. 26-28. között. A Cseh Vetômag Szövetség hatalmas szervezôi munkáját a résztvevôk egyhangú
egyetértésével nagy siker koronázta és elég nehéz volt kifogásolnivalót találni benne. Csaknem
ezerötszázan regisztráltatták magukat a rendezvényre, így majdnem megdôlt a 2000-ben rendezett
római konferencián felállított rekord a résztvevôk számának tekintetében.

A magyar részvétel sajnos az idén is meglehetôsen „vékonyra” sikeredett és kizárólag zöldségvetômaggal foglalkozó cégek
jelentek meg, hozzájárulva ahhoz, hogy
Magyarország ne tûnjön el teljesen a világ
vetômagos térképérôl. A rendezvényen a
Kesjár Flóra Kft., Pannon-Flóra Kft., RITSAT Kft., ZKI voltak jelen. A magyar
képviseletet Ertseyné dr. Peregi Katalin erôsítette, mint az ISTA elnöke. Az érzékeltetés kedvéért, ilyen méretû delegációval
a következô európai országok rendelkeztek: Svédország, Finnország, Litvánia,
Írország, akik nyilvánvalóan nem tartoznak a vetômag nagyhatalmak közé.
A konferencián való részvétel nem olcsó mulatság, azonban hazánkban több
olyan régiós szinten is jegyzett vetômagkereskedelemmel és növénynemesítéssel
foglalkozó cég mûködik, amelyeknek helye lett volna a rendezvényen. A három
nap alatt 40–50 üzleti megbeszélés lebonyolítására van lehetôség a világ minden
szegletébôl a helyszínre sereglett vetômagos szakemberrel. Ezt a mennyiséget máskülönben több hetes, akár hónapos utazással lehetne realizálni, és ha csak egy kis
részük konkrét üzlettel zárul, már eredményesnek mondható a részvétel, nem is
beszélve arról az információ tömegrôl,
amihez egy cég ilyenkor hozzájut.
A soron következô ISF kongresszus
2009. májusában, szintén elérhetô távolságban a törökországi Antalyában

lesz, remélhetôen a mostaninál lényegesen nagyobb hazai részvétellel.
Az üzletkötési lehetôségekkel párhuzamosan folytak – fôként a tagországok
nemzeti szövetségeinek részvételével – a
különbözô szekcióülések, amelyekrôl röviden adunk most hírt:

Vetômag Kereskedelmi
Bizottság (TARC)
1924-ben, Londonban 84 vetômagos
szakember részvételével került megrendezésre az elsô nemzetközi vetômag-kereskedelmi konferencia, már ezen a konferencián napirendi pontként szerepeltek a nemzetközi vetômag-kereskedelem
közös szabályai. 1929-ben a fûvetômag
nemzetközi kereskedelmi szabályainak
megalkotása mérföldkô volt a vetômagipar számára, mivel ez a vetômagipar
olyan önálló szabályrendszere volt, mely
a nemzeti kormányoktól függetlenül
mûködött.
A Kereskedelmi Szabályok frissen,
naprakészen tartása az ISF legfontosabb
tevékenységei közé tartozik. Prágában
(TARC) megismertette a Vetômag Kereskedelmi Szabályok átdolgozott változatát. A vetômag-kereskedelem fejlôdött
szakismeretben és tapasztalatban, így az

új változatban jelentôs változások találhatók – részletes felülvizsgálata legutóbb 1994-ben volt –, valamint a jelenlegi gyakorlat szempontjai is belekerültek. A mostani egyik legdöntôbb változás, hogy a felek szabadon belefoglalhatják a szerzôdésükbe azokat a feltételeket
és határidôket, melyek nincsenek benne
az ISF Kereskedelmi Szabályaiban; valamint kihagyhatják azokat az elôírásokat, melyek nem illeszkedtek az ô szerzôdésükbe.
Az ISF választott bírósági eljárása
alapesetben része a nemzetközi szerzôdéseknek, ha ettôl eltérôen nem egyeznek meg a felek. A nemzeti jog érvényes
arra az esetre, amennyiben az elôírásokkal kapcsolatban vita alakulna ki. Fontos
megjegyezni, hogy az ISF választott bírói
testület döntése eddig minden esetben
megerôsítésre került, amikor tényleges
bírósági szakaszba került egy ügy.
A kérdést nem csak a TARC, hanem
a növénycsoportonkénti szekciók is
megvitatták a kongresszus ideje alatt. A
küldöttközgyûlés elfogadta a javasolt
módosításokat, azonban ahhoz, hogy az
új szabályzat életbe léphessen, szükség
van még további módosításokra. Továbbra is a szervezet honlapján található Kereskedelmi Szabályzat marad érvényben.

Növénynemesítôi Bizottság
A fajták származtatásáról (EDV) szóló állásfoglalás volt a bizottság munkájának
fókuszában. Éles vita alakult ki arról,
hogy milyen határértéknél lehet származtatott fajtáról beszélni. A jelenlévôk többsége egyetértett abban, hogy az anyag
még nem kellôen kiérlelt az elfogadáshoz,
ezért további egyeztetésre és konkrét
vizsgálati eredményekre van szükség.
Munkacsoport alakult, mely a molekuláris markerek DUS vizsgálatban történô használatával foglalkozik. A munkacsoport fô célkitûzése, hogy lehetôvé

Az ISF konferenciára a prágai Kongresszusi Központban (PCC) került sor
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tegye a molekuláris markerek használatát a DUS vizsgálatok során.
A licencdíj behajtás rendszerének
vizsgálatára egy munkacsoport alakult,
amely fôként a gabona- és hüvelyes növények ilyen irányú problémáival foglalkozik. A munkacsoport elsôdleges célja
az, hogy a világszerte jelenleg meglévô
licencdíj behajtási módszereket áttekintse, megvizsgálja, valamint kiértékelje. A
munkacsoport elnökének Frank Curtist
választották. Az ülésen döntés született
arról, hogy a licencdíj begyûjtésének
módját a minôsített vetômag, valamint
az utántermesztett vetômag esetében is
meg kell vizsgálni. Jelenleg csak a gabona- és hüvelyes növényekkel foglalkozik
a munkacsoport, melynek az összetételét terv szerint úgy alakítják ki, hogy lefedje az összes régiót.
Az állásfoglalások feladata az, hogy
informálja a szélesebb közönséget a vetômagipar alapelveirôl és az ágazatot
érintô legfontosabb kérdésekrôl. A Nemesítôk Bizottsága elvégezte az ISF
szellemi tulajdonjogokról szóló állásfoglalásainak felülvizsgálatát 1998-ig
visszamenôleg. A felülvizsgálat eredményeként a vizsgált 26 állásfoglalásból
16-ot vontak vissza, mivel azok egy része már frissítésre került, más részük pedig ismétlôdik. A közgyûlés a visszavonásokat jóváhagyta.

Szántóföldi növények,
Zöldség Bizottságok
Három bizottságban (kukorica, kalászos, ipari növények) a cseh vetômagiparról kaptunk részletes tájékoztatást
(lásd külön cikk). A párhuzamosságok
megszüntetése érdekében az ISF úgy
döntött, hogy a három bizottságot egyesíti. A korábbi üléseken az volt a tapasztalat, hogy mind a megvitatásra kerülô
témák, mind pedig a résztvevôk tekintetében igen jelentôs volt az átfedés. Az új
struktúra lényegesen meg fogja könnyíteni a titkárság munkáját, és remélhetôen az új bizottság is hatékonyabban
tud tevékenykedni.
A Zöldség Szekció Bizottság keretén
belül megalakult egy olyan munkacsoport, amely a biotechnológia zöldségtermesztésben rejlô lehetôségeit hivatott
vizsgálni. Noha az elsô ilyen próbálkozások a zöldség területén kezdôdtek,
messze nem futottak be olyan sikertörténetet, mint amilyet a szántóföldi biotech
növények elértek. Arra mindenféleképpen tekintettel kell lenni, hogy a zöldségnövényeknél a társadalmi elfogadottság
mértéke valószínûleg eltérô lesz a szántóföldi, fôként ipari és takarmányozási
célú felhasználásnál tapasztaltaktól.
Ruthner Szabolcs
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A nemesítés bölcsôje
továbbra is
rászolgál címére
Joggal nevezik a Cseh Köztársaságot a nemesítés bölcsôjének, hiszen
Brno városában található a kolostor, ahol Gregor Johann Mendel
végezte kísérleteit borsón, mely kísérletek segítségével késôbb lerakta
a genetika alapjait. Napjainkban az ország növekvô és versenyképes
vetômagiparral rendelkezik. A Cseh Köztársaság területének több mint
felét mezôgazdasági termelésre, fôként gabonatermesztésre használják.
Az ország sörkészítô hagyományaiból
kiindulva nem meglepô, hogy az árpa és
a komló a legfontosabb mezôgazdasági
növények közé tartoznak. Egyéb fontos
növények: kukorica, borsó, burgonya,
repce, fûfélék, hüvelyesek. Zöldségnövények közül érdemes megemlíteni a káposztát, karfiolt, paradicsomot, uborkát,
hagymát és salátát. A zöldségfogyasztás
korábban messze elmaradt a Nyugateurópai szinttôl, azonban gyors felzárkózás tapasztalható. A gyümölcstermesztés nagy hagyományokra tekint vissza. Az alma-, körte-, cseresznye- és barackfák a cseh vidék jellemzôi.
Mindemellett a hegyek takarásában találhatók szôlôültetvények is Dél és Közép Morvaországban.

A vetômag szövetség
szerepe az ágazatban
A kortárs cseh nemesítés folytatja azt a
hagyományt, melyet az elôdök kezdtek
meg jeles cseh mezôgazdasági szakemberek közremûködésével. A növényter-

Kalászos kísérleti parcellák betakarítása
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Terület (ha)
Teljes terület
Erdô
Folyó, tó
Város
Mezôgazdasági használat
Egyéb

7.886.702
2.649.149
161.421
130.195
4.254.406
679.000

Mezôgazdasági terület (ha)
Szántóföld
Komló
Szôlô
Legelô

3.039.550
10.844
18.907
976.225

mesztés haladását segítô fajták ezreit nemesítették ki, illetve regisztrálták Csehországban, Csehszlovákiában és még sok
más országban az utóbbi száz évben. A
vetômagszektor fejlôdésének eredményeképpen 1984-ben két jelentôs nemesítô
és vetômagtermesztô cég alapult: Oseva
a szántóföldi növények és Sempra a kertészeti növények területére. 1990 után
ez a két cég sok kisebbre aprózódott, illetve, emellett még számos további vetômagos cég alapítására is sor került. Napjainkra mintegy 600 regisztrált vetômagpiacon tevékenykedô
cég létezik. A különbség a növényfajok számában, tevékenységi körükben,
illetve méretükben
van. A nemesítôkön
és a vetômagos cégeken kívül kutatóintézetek is vannak, néhány közülük már
magánkézben. Az
üzleti kapcsolatok a
szabad piaci elveken
alapulnak.
A privát nemesítô
cégek, illetve vetô-

Cseh vetômagszektor

Termesztett növények
Növény
(E ha)
Búza
811,00
Rozs
37,50
Árpa
498,70
Zab
59,00
Szemes kukorica
111,70
Tritikálé
50,10
Egyéb gabona
11,50
Repce
337,50
Napraforgó
24,40
Mák
56,90
Olajlen
2,25
Cukorrépa
54,30
Burgonya
31,90

(t/ha)
4,86
4,73
3,80
2,70
6,80
4,14
3,63
3,06
2,13
0,58
1,57
53,20
25,70

lete (CVO) nevet viseli, 2001-ben alapították. Elsôként információs rendszert
dolgoztak ki, melynek segítségével felmérték az utántermesztett vetômagot
használók körét. A gazdák elôször fizetési kötelezettség nélkül küldték be adataikat. Az elsô év 2002 volt, mikor sikeresen begyûjtötték az FSS díját, mely a
nemesítôk fontos finanszírozási forrása
lett. A szervezet évente 1,5 millió eurót
gyûjt be, melynek csupán 9 százalékát
viszi el a mûködési költség, a többi a nemesítôket illeti. Viszonylag rövid idô
alatt sikerre vitték a rendszert, azonban
ennek ellenére 300 ezer hektár illegális
vetômaggal kerül vetésre.

Licencdíjak összevetése (C1 vetômag esetében)

Búza
Árpa
Rozs
Zab
Borsó

Franciaország Németország Csehország
(euró)
(euró)
(euró)
4,73–6,91
5,00–6,60
3,00–5,20
4,73–6,91
5,70–8,00
3,40–5,30
6,6–6,65
5,70–7,90
3,90–5,20
4,73–6,91
5,00–6,60
3,40–4,30
8,51–8,57
7,70–8,20
4,00–5,50

magos cégek érdekei sok szempontból
egyeznek. Ezért 1992-ben megalapították a Cseh Vetômag Kereskedôk Szövetségét (CMSSA). A vetômagszektor hivatalos képviseletét látja el az állami szervek felé, valamint felelôs a jogszabályalkotásért, azok alkalmazási feltételeinek
megteremtéséért, technikai részletek kidolgozásáért. A CMSSA privát vetômagszektor segítségére van a szellemi tulajdon védelmében; a fajtavizsgálatok, illetve vetômagvizsgálatok tekintetében.
Egyik fô célkitûzése annak felülvizsgálata, hogy miként lehetne ezeket gyorsabbá és olcsóbbá tenni a vetômagos cégek
számára. Tevékenységének fontos részét
képezi az utántermesztett vetômag után
járó licencdíjak begyûjtésének összehangolása. A cseh licencdíjak a német és
francia díjak 60–70 százaléka. Csehországban azonban 30–40 százalékkal magasabb csíraszám javasolt. A különbség
így gabonafélék esetében hektárra visszaszámolva kevesebb, mint
Növény
10 százalék. Hüvelyesek
esetében szignifikánÔszi búza
sabb különbségek taTavaszi búza
pasztalhatók. A nemesíTavaszi Árpa
tôk bevétele a minôsíÔszi árpa
tett vetômag használat
Ôszi rozs
által biztosított. A miZab
nôsített vetômag árának
Tritikálé
15–16 százaléka licencKukorica
díj. A nemesítôk jogait Bab
biztosító 2100/ 94. EU Borsó
Vörös here
direktíva lehetôvé tette
Ôszi káposztarepce
az utántermesztett veMák
tômag utáni díj gyûjtését. Ez a tevékenység Len
Mustár
egy új szervezet keretein Fûfélék
belül zajlik, mely a FajBurgonya
tatulajdonosok Egyesü-

A komló Csehország jelentôs termesztett növénye

Versenyképes környezet
A cseh fajták versenyképességét befolyásolja az erôsen versenyképes környezet.
Ez a versenyhatás erôsebb, mint a környezô országokban. Ennek oka pedig az,
hogy a cseh piac vonzó, köszönhetôen a
funkcionális jogszabályoknak, a nemesítôi jogok biztosításának, az átlagon
felüli fémzárolt vetômag használatnak
és a jogdíjak mértékének. Az éles verseny ellenére a cseh fajták elôkelô helyet
foglalnak el a piacon. A cseh piac csökkenô tendenciát mutat, így a nemesítôk
külföldön is terjesztik a cseh fajtákat.
Fajtaelismerés szempontjából a Cseh
Köztársaság nagyon nyitott és liberális
ország mindenféle védekezési mechanizmustól mentes. A fontos külföldi cégeket vonzza a fejlôdô cseh piac, az EU
tagság, valamint a szellemi tulajdon szabályozása. A piacon jelentôs verseny alakult ki, a hazai cégek piaci részesedése
visszaesésben van. A külföldi fajták részesedése minden gabona esetében meghaladja az 50 százalékot. Az ôszi árpa
esetében még kritikusabb a helyzet, mivel igen kis területen termesztik, a hazai
fajták mindösszesen 10–12 ezer hektár
Vetômagtermesztés fejlôdése
Szaporító terület Vetômag-elôállítás
(E ha)
(E t)
1998
2006
1998
2006
42,4
36,5
84,5
101,2
4,3
3,2
11,2
8,7
24,1
20,6
29,0
46,6
8,4
5,3
16,0
14,6
3,5
0,6
3,4
1,0
3,8
1,8
2,9
2,7
1,3
2,1
2,6
2,9
0,6
1,0
0,8
1,1
0,6
0,3
0,6
0,3
7,5
3,3
6,2
5,4
7,9
5,9
1,0
1,1
1,1
0,3
1,8
0,4
0,3
0,5
0,1
0,1
1,6
0,9
0,6
0,1
7,5
9,6
3,4
5,4
15,7
18,1
7,3
9,7
4,2
2,7
41,9
55,4

Index
(2006/1998)
1,20
0,78
1,61
0,91
0,29
0,93
1,12
1,38
0,50
0,87
1,10
0,22
1,00
0,17
1,59
1,33
1,32
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területen találhatók. A cseh nemesítôk
fô bevételét az ôszi búza fajták adják,
több, mint 70 elismert fajta van, melyek
vetômag-elôállítása igen jelentôs. A cseh
fajták termesztô területének csökkenése
2000 és 2007 között vetômag-elôállítás
terén erôsebb volt, köszönhetôen a nemzetközi vetômagos cégek erejének, valamint nagyobb piaci tapasztalatának. A
cseh vetômagexport szántóföldi növények esetében nincs egyensúlyban, a
versenytársak, illetve a cseh cégek gyenge adottságai (tôkehiány) miatt nem
tudnak külföldi üzleteket kötni. A zöldségnemesítôk sikeresebbek, az export és
az import aránya egyensúlyban van.

Vetômagexport
Az EU közös katalógusa a nemzeti fajtakatalógusokon alapul, ezért természetesen ma már a Cseh Köztársaságban elismert fajtákat is magába foglalja. A közösségi lista alapján lehetôvé válik a fajták kereskedelme az EU területén belül.
A gazdálkodók nagy része továbbra is a
saját országában elismert fajtákat választja, melyek nemzeti elismerése a teljesítmény vizsgálaton (VCU) alapul, valamint a legtöbb országban mûködik a
fajták posztregisztrációs vizsgálata is. A
cseh nemesítôk évrôl-évre számos fajtát
jelentenek be, melyek nagy része oltalmazott, legalább nemzeti oltalommal ellátott. A cseh árpafajták uralják a szlovák vetômag-elôállító területeket. Németországban nagyon sikeresek a cseh
zabfajták, a borsó és búzafajták kevésbé.
Külföldön elismertek a cseh nemesítôk
fûfajtái, a vöröshere és fehér mustár fajták szintén ismertek és vetômagjuk fontos export termék. A cseh paprika, édesnemes paprika, petrezselyem, illetve
borsófajták pedig egyértelmûen uralják
a szlovák vetômag-elôállításokat és
egyéb Közép-európai országokban, Lengyelországban és Magyarországon is
népszerûek.
A. E.
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A globális vetômagpiac
méretének becslése
Bernard Le Buanec szerint
A globális vetômagpiac méretét tág határok között határozzák meg: 17 milliárd
és 50 milliárd USD között becsülik az
értékét. Miért ez a széles skála? Ennek
sokféle oka van.
• A vetômagipar még mindig szétdarabolt más iparokhoz képest. A tíz legnagyobb cég csupán 35%-át képviseli
a globális piacnak, az adatok meghatározása bonyolult.
• A becsült érték nagyban eltér tanulmányonként is, egyik az elôállítási ár
alapján, másik a kereskedelmi ár alapján végez becslést.
• A piac meghatározása változó. Egyes
tanulmányok csak a „tulajdonolt fajtákat” veszik figyelembe, ez azonban
nehezen megfogható fogalom. A meghatározás kizárja azokat a szabad fajtákat, melyeket egy magán vetômagos
cég, vagy alapítvány bocsát piacra.
• Néhány tanulmány az utántermesztett vetômagot is belefoglalja becslésébe, azonban ezt nem jelzi. Ezen kívül
az utántermesztett vetômag értéke
sokféleképpen kalkulálható: az áru értéke alapján, vagy egy adott százalékkal növelve azt annak érdekében, hogy
megállapítható legyen a gazda vetômag-elôállítás érdekében végzett többlet munkája.

Régió
Ázsia
Észak-Amerika
Nyugat-Európa
Dél-Afrika
Afrika
Egyéb
Összesen

• Egyes tanulmányok számolnak a csávázás hozzáadott értékével, illetve a
GM növények un. technológiai költségeivel, mások nem.
• Végezetül, a globális statisztikák az
egyszerûség és összevethetôség érdekében USD-al számolnak, olyan valutával, mely az utóbbi években nagyon
instabil, az euróhoz viszonyítva, több
mint 50%-os ingadozást mutatott. Ebbôl következik, hogy némely valuta
alul- vagy éppen felértékelôdött idôrôl
idôre.
Az utóbbi 15 évben a Nemzetközi
Vetômag Szövetség (ISF) felmérései, a
nemzeti vetômag szövetségektôl kapott
adatok, valamint vetômagos szakcikkek,
személyes tapasztalatok alapján próbáltam felbecsülni a vetômagpiacok méretét. Becslésem szerint a globális vetô-

A globális vetômagpiac becsült méretét sok tényezô befolyásolja
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Vetômagpiac értéke
(milliárd USD)
10,0
9,5
7,5
3,5
1,0
3,0
34,5
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magpiac értéke 2007-ben 33 és 35 milliárd USD között van (táblázat).
Az utántermesztett vetômag globális
értéke 15–20 milliárd USD közé becsülhetô, mely a vetômagpiac globális értékét 50–55 milliárd USD közé emeli.
A nemzetközi vetômag-kereskedelemrôl egyszerûbb adatokat találni olyan
statisztikák használatával, mint az UN
Comtrade, az Eurostat és az USDA.
Ezen adatok alapján a nemzetközi vetômag-kereskedelem 2006-ban 5,4 milliárd
USD-t ért el, ebbôl 3,6 milliárdot szántóföldi növények, 1,8 milliárdot a zöldségvetômagok tesznek ki. Azon növények esetében megbízhatók az adatok,
ahol a szaporítóanyag különbözik az
árutól, mint például: zöldségek, takarmánynövények; ahol a szaporítóanyag
hasonló, mint az értékesített áru (pl.: búza, hüvelyesek) ott történhetnek tévedések, és az eredményeket személyes tapasztalatok ellenére ellenôrizni kell.
Bernard Le Buanec a Nemzetközi Vetômag Szövetség titkára volt 15 évig,
2008-as nyugdíjazásáig, mely után továbbra is a vetômagipar tanácsadója
marad.
Összeállította:
Ruthner Szabolcs
Apostol Emília

Vetômag-elôállítás

A pillangós szálastakarmányok
vetômagtermesztésének tapasztalatai
A lucerna vetômagelôállítása
A lucerna vetômag-szaporítás alakulására leginkább a hazai (és az uniós csatlakozás óta az európai) takarmánytermô
terület nagysága van hatással, ezt pedig
az állatállomány és annak takarmányigénye befolyásolja. Az állatállomány
visszaesésével párhuzamosan, az 1996–
2000-es évekhez képest jelentôsen csökkent a takarmánylucerna-termelés Magyarországon, és ugyanez a tendencia
ment végbe a lucerna vetômag-szaporításában is.
A Vetômag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács 2007. évi statisztikai jelentése szerint a lucerna vetômag értékesítés átlagára – a romló
mennyiségi mutatók mellett – 2004 és
2006 között folyamatosan nôtt: 2004ben 658.847,- 2005-ben 689.693,- 2006ban pedig 700.209,- Ft/tonna volt. A
legutóbbi évben ezen átlagárral 4.257
tonna lucernamagot forgalmaztak.
Mennyi fémzárolt vetômag van e mögött,
és hol állunk a minôsített lucerna vetômag mennyiségével az EU piacán a konkurens tagországok között? A Dél-európai országok megelôznek bennünket, bár
csökkenés mindenütt tapasztalható.
A legnagyobb lucerna vetômagtermelô országok
Európában
Ország
Fémzárolás
Fémzárolás
2005-ben (tonna) 2006-ban (tonna)
Franciaország
5.912
4.952
Olaszország
5.545
5.440
Spanyolország
888
726
Magyarország
335
134
Görögország
309
Nincs adat
Törökország
243
224
Románia
137
104
Csehország
128
170
Forrás: ESCAA (European Seed Certifying Agencies Association)
honlapja

lucerna-szaporítások 57%-a a BékésCsongrád-Bács, 23,5%-a a Szolnok-Heves-Pest-Nógrád, 14%-a a Hajdú-BorsodSzabolcs, valamint 4%-a a Fejér-Veszprém megyei területeken helyezkedett el.
Az alkalmasnak minôsített szaporítás
3.527 ha volt, ez a szemleterület
visszaesését két és félszeresen meghaladó
1.036 ha-os csökkenést mutat az elôzô
évi 4.563 ha-hoz képest. A szántóföldi
alkalmatlan minôsítés aránya a 2006-os
12,%-ról 2007-ben kedvezôen 2,3%-ra
(115 ha) mérséklôdött. Azon belül az alkalmatlanság fele (57 ha – 3 tábla) az
izoláció hiányához kötôdik, 14 ha pedig
a rendkívüli szárazság miatt felszaporodott állati kártevôk miatt került kizárásra. A további alkalmatlansági okok is a
tenyészidôszak idôjárásának szokatlan
voltát jellemzik: elemi kár (13 ha), megsemmisülés (12 ha), fejletlenség (11 ha).
Egyéb kizárási ok: gyomosság (8 ha).
Fenntartó szemlét – az elôzô évi 670 haral ellentétben – 1.146 ha-on végeztünk,
a szaporító terület közel egynegyedén
tehát nem történt magfogás.
Nem bôvült a hazai fajtalista, sôt az
Alfarez, Szentesi Alfaseed, Szarvasi-1,

Szarvasi-2 államilag elismert fajtákat az
év során visszavonták, az Alexandra,
Szarvasi-4, Nagyszénási, Luca és Laura
fajták pedig nem kerültek meghosszabbításra 2007. december 31-tôl a magyar
fajtalistán. Ezek zömébôl hosszú ideje
nem állítottak elô vetômagot.
2007-ben a Nemzeti Fajtajegyzéken
40 fajta szerepelt, a szaporításban pedig
összesen 47 fajta vett részt. Közülük 26
volt hazai (2006-ban még 30 államilag
elismert lucernafajta magját állították
elô), 21 pedig külföldi nemesítésû. A 26
szaporított hazai fajta szemleterülete a
2006. évi 3.106 ha-hoz képest tavaly
2.957 ha-ra csökkent (-5%). A hazai lucernafajták vetômag-szaporító területe
az utóbbi 10 év során az alábbiak szerint alakult.
A magyar fajták lassú visszaszorulása
mellett tavaly a külföldi eredetû fajták
területe is csökkent, igaz, hogy számuk
viszont növekedett (17 helyett 21 fajta,
2.119 ha-ról 1.831 ha-ra változott). A
szemlézett lucernafajták összes vetômagszaporítását véve alapul, a 100 ha fölött
elôállított fajták sorrendjét az ábra szemlélteti.

A minôsített hazai lucernafajták szaporító területe
az utolsó 10 évben (ha)

A 2007-ben szemlézett hazai és külföldi
lucernafajták szaporításban való részvétele (ha)

A hazai vetômag-elôállítást tekintve
2007-ben – a 2006-os 5.223 ha-ral ellentétben – 4.788 ha álló és újtelepítésû
lucernaszaporítás részesült szántóföldi
ellenôrzésben és minôsítésben. A fajtaszám nem változott, 47 fajta került
elôállításra. A táblák száma 369-rôl 346ra csökkent, az átlagos táblanagyság
(13,8 ha) az évek során egyre szûkült.
A korábbi évek gyakorlatát követve a
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Az új telepítések területi arányában
pozitív elmozdulás figyelhetô meg. Ez a
mutató 2001-tôl 2005-ig folyamatosan
növekedett, majd 2006-ban erôsen visszaesett. Abszolút értékben 2003-ban 1.224
ha, 2004-ben 1.539 ha, 2005-ben 2.521
ha, 2006-ban pedig 851 ha új telepítést
regisztráltunk, míg 2007-ben a lucerna
vetômag-szaporítás iránti friss érdeklôdést
újra 1.270 ha új telepítés képviseli. Az álló terület összes vetômag-elôállításon belüli aránya 83,7 %-ról 73,5 %-ra szorult
vissza (3.518 ha), míg az új telepítéseké
16,3 %-ról 26,5 %-ra növekedett.
Az összes lucerna szemleterület szaporítási fokonként való megoszlása az
alábbiak szerint alakult.
A lucerna vetômag-elôállításának szaporítási fok
szerinti megoszlása 2007-ben
Szaporítási fok

Szemlélt terület (ha)

Szuperelit

115,3 --- + 19,5 %

Elit

473,2 --- - 18,8 %

Elsô fok

3173,2 --- + 4,6 %

Másod fok

1026,0 --- - 32,0 %

Összesen

4787,7

A szaporítási lépcsô alapján megállapítható, hogy a szaporítási arányok megfelelnek a köztermesztés vetômagigényeinek.
A lucernára kedvezô volt a 2007-es
év rendkívül száraz idôjárása az érési
idôszakban. Az átlagtermés alapján
(300 kg/ha) az utóbbi évtized harmadik
legjobb éve volt a tavalyi. A terméseredmény – a szaporító terület visszaesése ellenére – jónak mutatkozott: 1.058,6
tonnát tett ki (ez a 2005. évi nyerstermés több mint háromszorosa), az elôzô
rossz évek közel háromszorosára emelkedô átlaghozam miatt.
A fémzárolás maximuma a fémzárolt vetômag-felhasználás költségeinek
állami támogatási idôszakához kapcsolható. A 2001 óta tartó csökkenés
2007-ben jelentôs emelkedésbe váltott.
Az év során 531 tonna lucerna vetômagot fémzároltunk, ami az utóbbi két év
negatív rekordja után növekedést mutat. A hazai célra zárt 262 tonna vetômag az elôzô évben certifikált tételek
2,5-szeresét teszi ki, és fedezi az ország
lucernavetômag igényeit. Exportra
összesen 269 tonnát zártunk, ezen belül OECD rendszerben 259, egyéb exportra pedig 10 tonnát. A belföldi célú
fémzárolás 2004 óta azonban elválaszthatatlan az uniós címkével való certifikálástól.

Vöröshere vetômagszaporítás
2006/2007-ben mindössze 7,9 tonna
volt a forgalmazott vöröshere vetômag
mennyiség, 909.375,- Ft/tonna átlagár
mellett – derül ki a Vetômag Szövetség
és Terméktanács 2007. évi statisztikai
jelentésébôl. Hol állnak ezzel az EU legnagyobb termelô tagállamai?
2007-ben 839 ha vöröshere szaporítást részesítettünk szántóföldi ellenôrzésben és minôsítésben 44 táblán. Ez a
szemleterület a korábbi 47 %-os emelkedést újabb 19,5 %-kal múlja felül. Az átlagos táblanagyság is tovább növekedett:
a 2005. évi 14,8 ha-ról 2006-ban 17,1
ha-ra, 2007-ben pedig 19,0 ha-ra emelkedett. A lecsökkent szaporító-terület
2003-tól újra növekszik.
A vöröshere szaporítások 9 megyében folytak. A magfogás 68,9 %-át négy
megyében végezték: 24,2 %-át a Gyôr
(203 ha), 15,8 %-át a Borsod (133 ha),
15,3 %-át a Fejér (129 ha), 13,6 %-át
pedig a Békés (114 ha) megyei területek
állították elô. Fentieken túl kisebb mértékû szaporítás volt még Vas, Komárom,
Nógrád, Csongrád és Veszprém megyében is.
A szemlézett terület összessége
(838,6 ha) alkalmas minôsítést nyert.
Ebbôl magtermésre alkalmasnak bizonyult 500,9 ha. Jelentôs terület, 337,8
ha részesült fenntartó szemlében. Az új
telepítés 370 ha-ról 294 ha-ra csökkent,
ez az összes szaporító terület 35,1 %-át
teszi ki. Ennek az álló területhez viszonyított csökkenô aránya a vöröshere
szaporítás iránti érdeklôdés visszaesését
jelzi ugyan, de a 2003-as mélypontról
induló területi növekedés az elôzô évek
új telepítései kiemelkedôen magas hányadának hatását mutatják.
A szaporítások az I. fokú vetômag
elôállításának irányába tolódtak el, ami
kedvezôtlen a szaporulati lépcsô egésze
tekintetében. A szemlék 98,5 %-át az I.
fokú területek (826,4 ha) minôsítése
tette ki. Elit elôállítás sajnos nem történt, szuperelitet pedig mindössze 12,2
ha-on szemléztünk.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hazai fémzárolás

291 t 475 t 911 t 824 t 632 t 489 t 277 t 97 t 262 t
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A legnagyobb vöröshere vetômag-termelô
országok Európában
Ország
Fémzárolás
Fémzárolás
2005-ben (tonna) 2006-ban (tonna)
Franciaország
1.874
1.128
Csehország
513
1.060
Svédország
371
Nincs adat
Németország
350
Nincs adat
Lengyelország
190
278
Dánia
183
109
Olaszország
150
126
Magyarország
3,4
26
Forrás: ESCAA (European Seed Certifying Agencies Association)
honlapja

A vöröshere vetômag-elôállításának szaporítási
fok szerinti megoszlása 2007-ben
Szaporulati fok
Szuperelit
Elit

Szemlélt terület (ha)
12,2
-

Elsô fok

826,4

Összesen

838,6

A vöröshere szaporító terület alakulása az utolsó 10 évben

A lucerna vetômag belföldi fémzárolásának
évenkénti mennyisége (tonna)
Évek

10 külföldi és 3 hazai fajta, valamint
1 hazai fajtajelölt szaporítása folyt, a hazaiakból 2 tetraploid fajtával. Nem került meghosszabbításra a Tápiópoly és a
Táplánszentkereszti fajta regisztrációja
a Nemzeti Fajtajegyzéken, amely azzal a
veszéllyel jár, hogy 3 éven belül a fajták
törlése nélkül is kifut a vetômagjuk a
köztermesztésbôl. A vetômag-elôállítás
teljesen eltolódott a külföldi fajták szaporítása felé: területi részvételük már
meghaladja a 93 %-ot, miközben a hazai
fajták elôállítása 55 ha-ra szûkült.
A szaporító terület növekedésének és
a közepes átlaghozamnak köszönhetôen
jó vetômag-termést takaríthattak be. Az
átlagtermés ugyan csak valamivel több,
mint a fele az elôzô évi kiugróan magas
szintnek, de a betakarított tényleges
nyerstermés csak 16,5 %-kal marad el a
tavalyi mögött.
Az elôzô és az idei év jó terméseredményei hatására jelentôsen nôtt a fémzárolás. 2007-ben az elôzô évi mennyiség
közel háromszorosát certifikáltuk. A növény export felhasználásának megfele-
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lôen a 71 tonna vöröshere vetômag felét
(35 tonnát) uniós, másik felét (36 tonnát) pedig OECD címkével fémzároltuk.

ha-ral múlja felül, amit a
fajcsoport legjelentôsebb
növényének, a bíborhere
vetômagtermesztésének
hasonló mértékû növekedése okozott. Baltacimból
és fehér somkóróból nem
történt szaporítás, de a
tarka koronafürt újra
elôállításra került. Így 4 faj
(bíborhere, szarvaskerep,
tarka koronafürt, fehérhere) 8 fajtája szerepelt a
szaporításban.
Bíborherébôl 3 külföldi
fajta (Contea, Kardinal,
Pier) termeltetése mellett
a hazai Lovászpatonai fajta tovább növekvô területen, 141 ha-on került
elôállításra 2007-ben. Ez a
fajta hosszú idôn keresztül Bíborhere
önmaga testesítette meg a magyar bíborhere-termesztést. Az utóbbi idôben újra
remény látszik e régi fajta termesztésének felkarolására.
A növekedô szaporító területet a
fémzárolt vetômagmennyiség emelkedése is követi.
A 2007. évi hazai bíborhere szaporítás 40 ha elit mellett I. szaporítási fokon
történt. A kora nyári idôszakban betakarított bíborhere a nagyobb szárazság
elôtt került aratásra, a nyerstermés
379,3 tonna. Ezt a hozamot 528 kg/haos átlagterméssel, 67 táblán sikerült

Egyéb herefélék
A Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2007. évi statisztikai jelentése alapján hazánkban tavaly
70 tonna bíborhere vetômagot forgalmaztak 437.888,- Ft/tonna átlagár mellett. A harmadik legfontosabb herefaj a
bíborhere, amelynek igen korán lekerülô
vetômagját Dél-európai exportra termeljük. A bíborhere vetômag-feldolgozása
minden évben versenyfutást jelent az
idôvel: jóllehet a repce elôtt aratják, de
az augusztusi vetési idôszakra certifikált
állapotban kell az olasz piacra kiszállítani. Európában mindössze 6 országban
termesztenek bíborherét magfogásra.
Hazánk vetômag-szaporításával az EU
tagállamai között a harmadik helyen áll
a csehek és az olaszok mögött, Magyarországot a sorban a franciák követik.
Az egyéb herefélék vetômagtermesztését 741,9 ha-on részesítettük szántóföldi ellenôrzésben és minôsítésben. A
szaporítások 97,4 %-át kitevô bíborhere
elôállítása majdnem kizárólag a dunántúli (Vas, Veszprém, Zala, Somogy és
Gyôr-Moson-Sopron) megyék területén
folyt. Az egyéb herefélék összesen 742
ha-os szemleterülete az elôzô évit 267

Az Európai Közösség bíborhere vetômag-elôállítása 2005-ben
Tagállam

Csehország

Olaszország

Magyarország

Franciaország

Németország

Szlovénia

Szap. terület (hektár)
Fémz. menny. (tonna)

2.770
847

1.572
992

1.402
583

1.055
738

224
120

30
17

Forrás: ESCAA (European Seed Certifying Agencies Association) honlapja

Az egyéb herefélék szaporítási és fémzárolási adatai
Faj

Bíborhere

Szemlélt terület

Alkalmas

/ha/

terület

2004

Tényleges Fémzárolt
termés

mennyiség

2007

2007

2007

2006 2007

/ha/

/tonna/

/tonna/

464

723

722

379,3

271,2

-

8

9

9

0,6

-

18

-

6

6

-

-

2001

2002

2003

2005

1.566

1.233

2.130 1.014 1.417

81

20

25

23

121

87

79

34

(Trifolium
incarnatum)

Szarvas-kerep
(Lotus corniculatus)

Tarka
koronafürt

fenntartó

-

(Coronilla varia)

szemlés

-

-

-

Fehérhere

-

-

-

25

29

4

4

4

fenntartó
szemlés

(Trifolium
repens)

Összesen

1.772

1.348 2.246 1.105 1.472

476

742

741

379,9

271,2
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elérni. A bíborhere fémzárolás (271,2
tonna) megközelíti az elôzô évi 112 tonna két és félszeresét. A certifikált
mennyiségbôl 188 tonnát OECD rendszerben fémzároltunk, 83 tonnát pedig
EU címkével szereltünk fel.
Szarvaskerepbôl a Szabolcsi-1, tarka
koronafürtbôl a Kompolti, fehérherébôl
pedig az Anly fajta szuperelit ill. elit fokú szaporítása folyt. Az utóbbi két faj
fenntartó szemlében részesült.
Az év során a Hungarogigant államilag elismert fehérhere fajtát visszavonták, a G keskenylevelû és az Ôrségi szarvaskerep, a Keszthelyi 30 fehérhere, valamint az Alexa és a Monax Alexandriai
herefajták regisztrációja nem került
meghosszabbításra a hazai fajtalistán.
Európában mindenütt elismert a magyar vetômagtermesztés produktuma. A
világhírtôl az tartja vissza, hogy ez a
hozzáadott értéket képviselô produktum a folyamatosan jó minôség mellett
nem jelent egyben olyan számottevô
mennyiséget, amely hatni tudna a világpiacra. A legutolsó, 2005–2006. évi hivatalos OECD vetômag-statisztika szerint, 51 választ adó ország adatai alapján, Magyarország az OECD rendszerben certifikált vetômag mennyiségét illetôen Franciaország (16%) után a második legnagyobb vetômagtermelô ország
(15%), így OECD alapú produktumával
az adott idôszakban megelôzte az Egyesült Államok (11%), Chile (10%) és
Olaszország (8%) termelését. Mindezt
úgy értük el, hogy a magyar agrártámogatások nem közelítették meg az EU régebbi tagállamainak a szintjét. Pedig a
vetômag a nagyobb hozzáadott értéket
tartalmazó, feldolgozott növényi termékek csúcsát jelenti, így hagyományainkra építve lehetôség van az adottságok
jobb kihasználására.
Füsti Molnár Gábor
témavezetô
MgSzH Vetômagfelügyelet
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Közös állásfoglalás

Új növényvédelmi rendelettervezet

Az EU Parlament 2007 októberében elsô olvasatban tárgyalta a tervezetet,
több mint 300 módosító indítvány átvezetésével, megvitatásával születtek
ugyan kedvezô döntések, de a termelôk
számára elfogadhatatlan javaslatok is.
Ezek szakmai elemzése után megállapítható, hogy bevezetésük káros hatása
nincs arányban az elônyökkel, és az
alapvetô célkitûzésnek sem tesz eleget.
Az eddigi irányelv helyett – várhatóan
2010-tôl – életbe lépô rendelet számos új
elemet hoz a növényvédelmi gyakorlatba.
A hatóanyagok mellett a kész termékek
engedélyezése is egységes lesz, sôt a régión
belül a felhasználási elôírások is.
A felhasználás körülményeit figyelmen kívül hagyva szigorodnak az engedélyezési feltételek
A jelenlegi – már eddig is rendkívül
szigorú – engedélyezési követelményeknek megfelelt készítmények is kivonásra kerülhetnek, ha náluk kedvezôbbek kerülnek piacra. Ez a piaci versennyel ellentétes, minden bizonnyal
árfelhajtó, és biológiailag erôsen támadható lenne.
A termelôi kör számára a legnagyobb
gondot jelentô elképzelés a veszély alapú engedélyezési rendszer lenne, amit
eddig még a növényvédô szereknél szélesebb körben használt termékekre sem
alkalmaztak. A növényvédô szereket veszély kategóriák („cut off critéria”) alapján értékelnék. Ez a megítélés toxikológiai szakértôi körökben sem elfogadott,
tudományosan túlhaladottnak tartják,
sem a humán, sem az állatgyógyászatban nem alkalmazzák. A jelenlegi szabályozás kockázat alapú értékelési rendszere a gyakorlatnak jobban megfelelô és
ésszerûen szolgálja az ember és a környezet biztonságát.
Az új „veszély alapú” szigorítás bevezetése 2010 után, a jelenleg engedélyezett
készítmények további 60–85–94%-át
érintené.
A Parlament által tervezett újabb hatóanyag betiltások, egyre szigorúbb felhasználási korlátozások tovább szûkíte-
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Az Európai Bizottság rendelet-tervezetet nyújtott be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a növényvédô
szer engedélyezés szabályozására. Az új uniós szabályozás keretében a fenntartható mezôgazdasági
termelés eszközrendszerével összhangban álló rendelet-tervezet alapvetô célkitûzése a kemizálással járó
kockázatok további csökkentése és az európai növényvédelmi gyakorlat egységesítése, megôrizve az
európai mezôgazdaság versenyképességét.

A közös állásfoglalást a legjelentôsebb szervezetek képviselôi írták alá

nék a termelôk technológiai lehetôségeit, növelnék a termelési kockázatot.
A hazai termesztésben éppen a
„hungarikumok”, kiskultúrák növényvédelmében jelentkeznének további nehézségek. Jelenlegi ismereteink szerint
egyéb eljárásokkal, módszerekkel nehezen lehetne gazdaságosan és hatékonyan
kiváltani az itt jelentkezô hiányt.
A kiskultúrák növényvédelmében már
eddig is sok probléma adódott, mert kevés
engedélyezett készítmény van. A szükségmegoldásként alkalmazott „fekete technológiák” száma az új tervezet szerinti rendszerben tovább növekedne, melyek növelnék az élelmiszerbiztonsági kockázatot, a
hatékonyságot és a gazdaságosságot. Ezek
kivédése, megelôzése is fontos szempont.

A várható hatások
szercsoportonkénti
és kultúránkénti elemzése
A legfontosabb hazai kultúrákban várható szercsökkenés felmérését a táblázat
adatai mutatják.
A rovarölô szerek számában várható
a legnagyobb csökkenés, amennyiben az
idegrendszeri károsítást okozó hatás és a
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méhveszélyesség kizáró „cut off” kritérium lesz. A veszély alapú minôsítô rendszerben nem maradhatnak engedélyben
a piretroidok, a szerves foszforsav észterek, karbamátok, de az újabban alkalmazott neonikotinoidok jelentôs része is kirostálódna. Sok éves gyakorlati tapasztalattal igazolható, hogy a piretroidok
egyes formulációi biztonságosan alkalmazhatók méhkímélô technológiában.
A szerves foszforsav észterek kockázata is mérlegelendô például a meleg évjáratokban jelentkezô fokozott pajzstetû és ormányos, barkó veszély elhárításában.
Kiesô termékek %
Inszekticid
Fungicid
Herbicid
Permetezô
és csávázó
szerek
Kukorica
69
(csáv.szerrel 83
9
együtt)
Kalászos
64
37
6
Olajos növények
98
78
17
Almatermésûek
48
20
8
Szôlô
74
53
57
Burgonya
70
38
17
Hagymafélék
90
37
21
Paprika
56
41
25
Paradicsom
62
32
17
Zöldborsó
78
16
20
Kultúra

Közös állásfoglalás

A gombaölô szereknél is erôs csökkenés várható: minden ditiokarbamát,
minden triazol, és néhány strobilurin
hatóanyag visszavonása is bekövetkezhet. Ezek nehezen pótolhatók a kiskultúrákban, és a vetômagcsávázásban, de a
gyümölcs-, szôlôtermelésben is gondot
okozna a hiányuk.
Az új értékelési rendszer várhatóan a
gyomirtó szereket érintené legkevésbé,
de biztosan elveszítenénk a dinitroanilin
és a piridin hatóanyagú készítményeket
és a klóracetanilidek nagy részét. Ezek
hiánya a szántóföldi kultúrák növényvédelmében okozna gondot.
Az egyes kultúrák közül a tervezett
EU felülvizsgálat után a jelenlegi ismereteink szerint a repce termesztése szinte
teljesen engedélyezett készítmény nélkül maradna. Ugyancsak megoldhatatlannak látszik a hazai kukoricatermesztés elsô számú ellenségévé lépett kukoricabogár elleni védelem. Szôlô, alma,
csonthéjasok védelmében az egyre nagyobb gondot okozó pajzstetvek, ormányos bogarak elleni védekezési lehetôségek is kétségessé válnak.
Zöldségfélékben fôleg a szabadföldi
termesztésben lehet jelentôs terméskiesés a visszavonások miatt.

A várható gazdasági következmények elemzése
Hazai termelési szakemberek számításokat végeztek, hogy a tervezett veszély
alapú „cut off” kritériumok miatt kiesô
növényvédô szerek mekkora költségnövekedést okoznának a legfontosabb hazai kultúrákban.
Búzában 45–52%-os, kukoricában:
36–48%-os költségnövekedés várható a
növényvédô szer felhasználás során.
Így az európai mezôgazdasági termelés esetleges visszaesése miatt a termékek olyan országokból érkeznének, ahol
a szabályozás sokkal gyengébb, vagyis
éppen a fô cél, az élelmiszerbiztonság
sérülne.
Az EU-n kívüli térségek mezôgazdasága felkészült a csökkenô európai élelmiszertermelés pótlására. Mivel a világ
jelentôs és dinamikusan fejlôdô részei
jelenleg nem terveznek korlátozó intézkedéseket, az árversenyben jelentôs
elônyt szereznek.
Az új veszély alapú „cut off criteria” engedélyezés mezôgazdálkodást hátrányosan
érintô következményeinek összefoglalása:
• A tervezett szabályozás nem tesz eleget a megfogalmazott alapelvnek, az
európai mezôgazdaság versenyképességét nem növeli, hanem jelentôsen
korlátozza. Minden EU tagország –
köztük hazánk – mezôgazdaságát is
hátrányos helyzetbe hozza.

• Csökken a termelésben a gazdálkodók
technológiai optimumhoz, okszerû védelemhez igazodó növényvédô szer
választási lehetôsége.
• A szerválaszték a biológiailag szükséges szint alá csökkenhet, ez korlátozza
a fenntartható mezôgazdasági program megvalósításának esélyeit, elsôsorban az integrált növényvédelmi és
termesztési eljárások lehetôségét.
• Az adatok alapján egyértelmû növényvédô szer árszint és költségemelkedés
várható.
• Veszélybe kerülhet a növényvédô szerek biztonságos használata. A csekély
számú engedélyezett készítmény túlhasználata és a „fekete technológiák”fokozódó veszélye miatt erôsen
sérül az élelmiszerbiztonság.
• Az egyoldalú szerhasználat a környezeti terhelésben is kedvezôtlen hatásokat okoz.
• A termelési nehézségek mellett a kutatás, szakemberképzés, továbbképzés
és a hatóság területén is súlyos gondok
jelentkezhetnek.
• A növényvédelmi gyakorlatban sok
megoldandó technológiai lyuk, „fekete
folt” keletkezhet, melyek kedvezôtlen
idôjárási feltételekkel párosulva terméskiesést, jelentôs minôségi romlást,
nagy számú gazdálkodónál szociális,
megélhetési gondot okozna.

Mi a megoldás az EU
engedélyezési revíziója
során?!
A mezôgazdasági termelésben, gazdálkodásban legszélesebb körben érdekeltek széles körû bevonásával további
elemzésekkel, gazdasági értékelésekkel
alátámasztva el kell érni a hazai hatóságoknál, döntéshozóknál az EU-s és a
magyar parlament mezôgazdasági bizottsági tagjainál, hogy a döntés felelôsségét átérezve a tanácsi és parlamenti javaslatok hatását reálisan elemezzék.
Álljanak ellen a témát körüllengô,
esetenként tudományosan nem kellôen
megalapozott hangulati elemeknek, közvéleményt gyakran félrevezetô áligazságoknak.
A biotermesztés további fejlesztési
lehetôségeit reálisan kell értékelni, hiszen a biotermesztés rövid távon nem
tudja kiváltani a hagyományos termelési
eljárásokat.
Az EU-s szabályváltozásoknak nem
lehet célja, hogy energia kiszolgáltatottságunk után egy másik területen az élelmiszertermelésben is hasonló helyzetbe
kerüljünk.
A Növényorvos Kamara kezdeményezésére, a fentiek elômozdítása érdekében, a legjelentôsebb szakmai érdek-
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képviseletek részvételével közös állásfoglalás született. Az aláírásra ünnepélyes keretek között 2008. május. 14-én a
Corvinus Egyetemen került sor. Az állásfoglalást eljuttattuk a területen befolyással bíró hatóságok és államigazgatási
szervek részére.
(Az állásfoglalás tartalma letölthetô a
VSZT honlapjáról)

Állásfoglalás
A magyar mezôgazdaság további fejlôdésének
szem elôtt tartásával elemeztük, értékeltük az
EU 91/414/EGK irányelv revíziója kapcsán tervezett változtatási javaslatait az Európai Parlament által elsô olvasatban elfogadott új növényvédôszer-engedélyezési rendelet-tervezetet.
A fenntartható mezôgazdaság keretein
belül olyan növényvédô szer engedélyezési
rendszer kialakítását tartjuk elfogadhatónak az
Európai Unióban, amelyik a magyar mezôgazdaság versenyképességét nem korlátozza, illetve lehetôvé teszi a növényvédelmi eljárásoknak, az egyes tájegységek sajátos feltételeinek megfelelô optimális alkalmazását.
A 91/414 irányelv végrehajtása során
2008. januárig már visszavonták a létezô hatóanyagok több mint felének engedélyét, ezért
minden további – a rendelkezésre álló növényvédelmi eljárások körét szûkítô – intézkedés
elôtt a környezetvédelmi, az élelmiszer biztonsági, gazdasági és társadalmi hatások körültekintô értékelése szükséges. Az EU Bizottság,
a Tanács és a Parlament növényvédô szer hatóanyagok engedélyezésével kapcsolatos döntéshozatalát továbbra is a biztonságos felhasználást garantáló tényleges kockázat becslésére szükségszerû alapozni az engedélyezésbôl
kizáró, szakmai szempontból kétségesen
megalapozott kritériumrendszer felállítása helyett. A tervezett új értékelési rendszer nem növeli sem a környezet, sem a felhasználó biztonságát, viszont nehezen megoldható növény-egészségügyi problémák elé állítja az árutermelôket, melynek következtében a minôségi termesztés esélyei jelentôsen csökkennek.
A növényvédelmi tevékenység a fenntartható mezôgazdálkodásban is nélkülözhetetlen. A jelenlegi szabályozási rendszer rendkívül
szigorú elôírásai mellett érvényesíteni lehet a
környezettel szemben vállalt elkötelezettséget is. Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni,
hogy tûréshatáron belüli szermaradvány határérték garantálható a forgalmazásra és/vagy feldolgozásra bocsátott termékekben, ugyanakkor
ezáltal mind a termékek minôsége, mind azok
mennyisége is biztosítható.
Meg kell hagyni a gazdák, termelôk növényvédô szer választási szabadságát, s támaszkodva a mögöttük álló szakképzett növényvédelmi háttérre biztosítani kell minden
szükséges információt a döntéshozatalhoz és a
szakszerû felhasználáshoz, megteremtve számukra a gazdaságos termesztés lehetôségeit.
Felkérjük a témában illetékes hatóságainkat,
EU parlamenti képviselôinket, az Országgyûlés
Mezôgazdasági Bizottságának tagjait, a mezôgazdaságot érintô kérdésekben elkötelezett
parlamenti képviselôket, politikusokat, hogy
személyes befolyásukkal segítsék elô, hogy
olyan EU-s növényvédô szer engedélyezési
rendszer szülessen, amelyik megfelel hazánk
mezôgazdasági érdekeinek.
Aláírásunkkal megerôsítjük és kérjük érdekeink széles körû érvényesítését az eljárás során.
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Együttmûködési megállapodás
a KSH és a VSZT között
A Központi Statisztikai Hivatal Árstatisztika Fôosztálya negyedévente rendszeresen számítja és publikálja
a mezôgazdasági ráfordítási árindexet, aminek több tényezô mellett, uniós elôírások alapján, a vetômag
árindex is részét képezi.
A KSH-nak jelenleg nincs speciális adatgyûjtése a vetômagárak megfigyelésére.
Az adatgyûjtésben szerepelnek ugyan
vetômagárakra és mennyiségekre vonatkozó kérdések is, a jelentett adatok
azonban egyrészt a vetômag-értékesítést
nem megfelelôen fedik le (pl. nem tesznek különbséget fémzárolt és nem fémzárolt magvak között, illetve több kis
forgalmú, kevésbé jelentôs terméket is
megfigyelnek), másrészt havonta jelentôs áringadozást mutatnak. Részletesebb információk hiányában a KSH jelenleg a vetômag árindexre az elôbb említett, más célú adatgyûjtés részadatainak felhasználásával szakmai becslést alkalmaz.
Nehezíti a vetômag árindex meghatározását, hogy egy adott termék átlagára széles intervallumban mozoghat. Az
egyes vetômagfajták árait több tényezô
is befolyásolja, például a gyártó, a minôség, vagy, hogy a termék a gyártás során
milyen folyamatokon ment keresztül.
Tekintettel az értékesített mennyiségekre és a vetésterületek nagyságára, a
következô vetômag reprezentánsokat találtuk relevánsnak: tavaszi árpa, ôszi árpa, ôszi búza, kukorica, triticale, repce,
napraforgó. Feltételezhetô, hogy a vetômag árindexét fôleg ezek a termékek befolyásolják. Az egyeztetések alapján a
KSH a továbbiakban csak ezen termékek esetében tartja indokoltnak a megfigyelést, de természetesen, ha további
termékekrôl is rendelkezésre állnak a vetômag árindex minôségét javító információk, akkor azokat is fel tudja használni az indexszámítás során.
Az együttmûködés keretében a
VSZT 2005-ig visszamenôen átadja a
KSH-nak az általa megfigyelt vetômagok országos szintû ár és mennyiségi
adatait. Ennek segítségével a KSH
megállapítja, hogy melyek a legjelentôsebb vetômagfajták, amelyekbôl érdemes a vetômag árindexet képezni.
A KSH segítséget nyújt a VSZT számára a megfelelô adatgyûjtési módszertan kidolgozásában, a beérkezett adatok
kezelésében és feldolgozásában. A KSH
a vetômag árindexre vonatkozó számítási eredményeit a Vetômag Terméktanács
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rendelkezésére bocsátja. A KSH a Vetômag Terméktanácstól kapott adatokat a
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek megfelelôen, bizalmasan kezeli,
azokat harmadik fél számára nem adja
át.
A megállapodást a KSH részérôl dr.
Bagó Eszter statisztikai elnökhelyettes, a
VSZT részérôl pedig Takács Géza elnök
írta alá.
Úgy érezzük, hogy szervezetünk mûködésének egyik alapvetô feltétele a
szektor mûködésérôl származó alapadatok ismerete. Az államigazgatási szervekkel, hatóságokkal, bel- és külföldi
partnerszervezetekkel folytatott min-

dennapi munkánk eredményességét
nagymértékben meghatározza a bekért
adatok pontossága, részletessége és a feldolgozás minôsége.
Másrészrôl úgy gondoljuk, hogy a
szektorban tevékenykedô tagjaink is
hasznosan tudják forgatni a beérkezett
adatokból készített összefoglalónkat.
Arra törekszünk, hogy adatközlésünk
rendszere valóban kétirányú legyen.
A most aláírásra került megállapodás
révén reméljük sikerül az eddigi adatgyûjtési rendszerünk hibáit korrigálni,
és olyan információkhoz jutni, amely a
vetômagszektor szereplôi számára az eddiginél nagyobb segítséget nyújt.

A jövôben Szerkesztôbizottság koordinálja lapunkat
Szövetségünk lapja az 1993-as elsô megjelenése óta idôrôl
idôre megújul. 1993 és 1997 között az újság még fekete-fehér volt és csupán néhány oldalt tett ki. 1998 és 2006 között már színes, majd 2007-tôl még szín- és képgazdagabb
változata jelent meg. A Szövetség lapja elsôsorban a tagság
minél szélesebb körû tájékoztatására, hasznos információkkal történô ellátására szolgál.
Az idén a szövetségi élet megújulásának következô lépéseként az Elnökség elhatározta, hogy változtat az újság arculatán. Az elhatározást tettek követték és ennek eredményeképpen új lapszámunkat már megújult formában vehetik
kézbe. Az újság külsô megjelenése vonzóbb, figyelemfelkeltôbb, a címlapon rövid tartalmi ajánlóval.
A külsô megjelenés változtatásával egyidejûleg az Elnökség Szerkesztôbizottság felállítását szorgalmazta, melynek
feladatai közé tartozik az újság koncepciójának kialakítása,
annak érdekében, hogy az még színesebb és színvonalasabb
tartalommal jelenhessen meg.
A Szerkesztôbizottság elnöke Dr. Balikó Sándor. A Bizottság tagjai: Pavelka Árpád, Blum Zoltán, Bíró János, Virágné Pintér Gabriella. A Szerkesztôbizottság személyi összetétele széles körû szakmai és gyakorlati tapasztalata által garantálja,
hogy az újságban megjelenô információk, hírek, témák minél
jobban igazodjanak a tagságot leginkább érintô kérdésekhez,
problémákhoz.
A Szerkesztôbizottság a rendelkezésre álló idô rövidsége
miatt ezt a számot még nem felügyelte, alakuló ülését július
2-án tartja.
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Szövetségi élet

Az elmúlt hónapok eseményeirôl
Tavasszal a VSZT Elnöksége és szakmai fórumai többször is üléseztek. Az alábbiakban röviden beszámolunk
a megbeszélések legfontosabb momentumairól. Az ülésekrôl készült emlékeztetôk, valamint a kapcsolódó
dokumentumok tagjaink számára elérhetôk honlapunk jelszóval védett területérôl.
Kukorica Szekció Bizottsági
ülés 2008. 02. 28. (Budapest)
A Szekció Bizottság a kukorica fajtatulajdonosok
képviselôivel, valamint az MgSzH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának munkatársaival kibôvített ülést tartott. A korábbi évekhez képest több tétel hibrid F1 kukorica vetômag kerül beszállításra Magyarországra harmadik országból.
Magyarország 3 évvel ezelôtt moratóriumot vezetett be a GM növények termesztésére, azonban ez
a moratórium kötelezettségekkel is jár, hiszen a Magyarországról kikerülô vetômag és takarmány tételeknek garantáltan GM-mentesnek kell lenniük,
nem csak a bejövôktôl kell ezt elvárni. Az MgSzH a
továbbszaporításra bejövô vonalakat eddig is szúrópróbaszerûen vizsgálta GM tartalomra. A bejövô
hibrid F1 vetômagok nem szándékosan, de nagyobb
eséllyel lehetnek GM fertôzöttek, és mivel közvetlenül termesztésre kerülnek, nagyon fontos a vizsgálat.
A 48/2004/FVM rendelet 50. § módosítása
értelmében minden harmadik országból bejövô
vetômagtételt be kell jelenteni az MgSzH felé.
A rendelet 50. §-a írja elô, hogy milyen adatokat kell közölni a 3. országból érkezô vetômagtételekrôl, valamint elôírja a bejelentési kötelezettséget. A bejelentésnek van egy bejáratott
és közismert módja, mely informatikai rendszerrel támogatott. A beérkezô tételeket elektronikus úton is be lehet jelenteni, ehhez Vigor-hozzáférés szükséges, ezzel a legtöbb importôr rendelkezik. A vetômag-behozatal tényét a Vetômagfelügyeleti Osztályokon elérhetô papíron is
be lehet jelenteni. A legfontosabb adatok a termelô ország, valamint a certifikáció helye, ezeket az adatokat a címkén is fel kell tüntetni.
A hatóság megnyugtatta a résztvevôket, hogy
nem áll szándékukban a vetômag-importálókat korlátozni a forgalomba-hozatalban, törekedni fognak
arra, hogy a bejelentések alapján hetente kijelöljék a
mintázandó tételeket. A forgalomba-hozatalnak
nem feltétele, hogy az MgSzH nyilatkozzon a mintavételi szándékról, azonban a forgalmazónak tudnia
kell, hogy – amennyiben mégis mintavételre kerül
sor, – hol tudja ezt végrehajtani a hatóság. Szándékában áll az MgSzH-nak, hogy minél szélesebb körben
végezze a vizsgálatokat (sok fajta, több importôr).

Elnökségi ülés
2008. 04. 03. (Bábolna)
Bábolnán az IKR Zrt. látta vendégül a kihelyezett elnökségi ülés résztvevôit. Az Elnökség több-

körös egyeztetést követôen elfogadta a Szövetség
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A
megújult SZMR magába foglalja azokat a változtatásokat, melyeket a megújult struktúra
miatt szükséges volt beépíteni.
Az Elnökség az Ellenôrzô Bizottság jelentése alapján elfogadta a VSZT gazdálkodásáról
szóló 2007. évi pénzügyi beszámolót és jóváhagyta a 2008. évre vonatkozó pénzügyi tervet.
A megelôzô közgyûlésen az Elnökség azt a
feladatot kapta, hogy dolgozzon ki az elnöki
tisztség betöltésének rendjére vonatkozó javaslatokat. Ennek eleget téve két változat készült,
mely a Küldöttközgyûlés elé került.
Az EU Bizottság által készített, az EU vetômag direktívák felülvizsgálatáról szóló 70
kérdésbôl álló kérdôívet az Elnökség alaposan
áttanulmányozta. A kérdôív komplexitása
miatt az elnökségi ülés kereteit meghaladta,
ezért a részletes hazai álláspont kialakítása
érdekében 4 tagú munkacsoport (Balikó Sándor, Láng László, Pavelka Árpád, Takács Géza)
alakult.
A posztregisztrációs kísérleteket felügyelô
Fajtakísérleti Innovációs Tanácsba a VSZT 3 tagot delegálhat. A Termékpályák ajánlásai alapján az Elnökség a kereskedôk képviseletében
Kolop Lászlót, a fajtatulajdonosok képviseletében Árendás Tamást, valamint egy fajtakísérleti
metodikust, Csûrös Miklóst delegálta a 9 tagú tanácsba. Döntés született arról is, hogy a VSZT
2 millió forinttal járul hozzá a 2008 évi kísérletek finanszírozásához.
A vetômag újságnak fontos szerepe van a
tagság folyamatos informálásában. Az Elnökség azonban szeretné, hogy a folyóirat a korábbinál jobban reprezentálja az újságot kifelé. Ennek érdekében új arculat került kialakításra, valamint egy öttagú Szerkesztô Bizottság alakult, amely a lap szakmai felügyeletét
látja el a jövôben.

zók is üléseztek és értékelték a piaci helyzetet,
összesítették méretét és értékét.
A megalakuláskor kitûzött egyik legfôbb
cél teljesült, hiszen az MVSZ és a VSZT egyesülésével megszûnt a korábbi kettôsség és
megteremtôdött a vetômagszakma egységes
érdekképviselete.
Az új struktúrát és az elmúlt egy év munkáját összességében pozitívan értékelték. Annak
érdekében azonban, hogy a termékpályák valóban betöltsék szerepüket, meg kell teremteni
hozzá szükséges feltételeket, amiben a Titkárságnak jelentôs szerepe van.
A Küldöttközgyûlésen sorra kerülô elnökválasztásnak is jelentôsége van a termékpályák önállóságának megteremtésében.
A VSZT elnökének elsôsorban kifelé kell
reprezentálnia a szervezetet, míg az egyeztetések elsôdleges fórumai a termékpályák.
Ennek tükrében az elnökség szerepét is át
kellene értékelni.

Problémák, megoldandó kérdések

A Zöldség Szekció Bizottság ülésének ezúttal is
a ZKI adott otthont.
A résztvevôk értékelték az eltelt egy év
munkáját. Noha a Bizottság egy éve ambiciózus terveket tûzött ki maga elé, megalakulása
óta hivatalosan nem ült össze. A Bizottság
tagjai azonban az év során számos alkalommal egyeztettek egymással, a kapcsolattartás
folyamatos volt.
A színes tasakos és profi vetômag-forgalma-

A fajtavédelem szempontjából problémát
jelent, hogy az MgSzH-tól egyes esetekben
a fajtaleírások kiszivárognak a termelôkhöz. A szakma többször jelezte ezt a problémát a hatóságnak, de mivel az eljárás
nem ütközik jogszabályba, elég nehéz ellene bármit is tenni.
A minôségi bírságok, hatósági ellenôrzések
kizárólag az ellenôrizhetô legális vállalatokat
sújtják, míg az illegális forgalmazásokat még
bejelentés esetén sem vizsgálja ki a hatóság. A
VSZT-nek a jövôben nagy szerepe lenne abban,
hogy nyugati mintára a tagság egyfajta minôségi garanciát nyújtson, amit széles körben elismernek, értékelnek.
A zöldség szektor jelenleg is hatékonyan
gyûjt piaci információkat. A megbízhatóság fokozásának érdekében célszerû lenne a FruitVebel együttmûködve összehasonlítani a vetômagszektor és a termelôk információit. A Titkárság
az SZB elnökével közösen megkezdi az egyeztetéseket.
A keleti piacokon (FÁK, Törökország stb.)
sokkal nagyobb a lehetôség annál, mint amit a
zöldség szektor jelenleg kihasznál. A keleti terjeszkedés egyik legnagyobb gátja a bürokrácia.
A tendencia az, hogy az EU várakozásainak való megfelelés okán (pl. Törökország) a helyzet
egyre súlyosbodik. A zöldség szektor érdeke a
bürokratikus akadályok lebontása és a céggaranciás forgalmazási feltételek megteremtése
ezekben az országokban is.
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Zöldség Szekció Bizottsági ülés
2008. 05. 14. (Kecskemét)

Nemzetközi kitekintés

Szükség van a vetômagra!
A mezôgazdaság képes megbirkózni a Föld növekvô népességével, a klímaváltozással, a véges termôföld
kapacitással és a megújuló bio-alapú termékek iránti igények növekedésével. Mindezek alapja a vetômag.
A belélegzett levegôvel és az ivóvízzel együtt a növények az emberi élet legfontosabb forrásai a Földön.
A mezôgazdaság életünk minden területét érinti az asztalunkon lévô ételtôl kezdve, a ruháinkon át,
az autónk üzemanyagáig.
vezettek be. Az édesburgonyában, mely
Afrikában az egyik fô
növény, akár 80%-os
termésveszteséget is
okozhatnak ezen betegségek.
Ghánában, ahol a kukorica termésátlaga 1
t/ha, több mint 140
ezer kistermelô ötször
annyit tud termelni
Szükség van a fejlôdésre
annak a technológiai
csomagnak köszönhetôen, melyben jó minôségû vetômag,
mûtrágya, gyomirtó, valamint mûvelés
Felhívás cselekvésre
nélküli technológiai tanácsok vannak.
Normál években 45%-kal, száraz évekEgy, a világ fejlôdésérôl szóló beszámoló ben 48%-kal magasabb a termésátlaguk,
(WDR) a kiemelkedô gazdasági helyzet- mint azoknak a gazdálkodóknak, akik
ben lévôket felhívja a mezôgazdasági be- nem alkalmazták ezt a csomagot.
Mexikóban különféle burgonyavírufektetések növelésére. A felhívás, mely a
„Mezôgazdaság a fejlôdésért” címet vi- sok okoztak szignifikáns terméscsökkeseli, azt akarja elérni, hogy a szektor a nést, a kutatók különféle nemesítési
fejlesztések középpontjába kerüljön an- technológiákat alkalmaztak annak érdenak érdekében, hogy segítse az éhínség kében, hogy ezekben a fontos helyi fajés a nyomor mérséklését. A mezôgazda- tákban kialakítsák a vírusrezisztenciát.
sági és vidéki szektorok az elmúlt 20 év- Az eredmények alapján az új fajták 10ben alulfinanszírozottságtól és mellô- 15%-kal magasabb termésátlagot adnak
zöttségtôl szenvedtek. A világ szegényei- a gazdálkodónak.
Indiában (ahol gyermekek ezrei
nek 75%-a él vidéken, a hivatalos támogatások mindössze 4%-a kerül mezôgaz- szenvednek A-vitamin hiánytól) helyi
dasági fejlesztésre. A Világ Bank Cso- tudósok kifejlesztették az arany musport támogat egy új mezôgazdaság a fej- tárt, melynek olaja magasabb β-karotin
lesztésért tervet. A WDR szerint a leg- tartalmú, mely az A-vitamin elô-vitaszegényebbek esetében a mezôgazdasági minja. Az új növények szintén segítik a
eredetû GDP növekedés négyszer haté- fejlôdô országok gazdálkodóit abban,
konyabb a nyomor csökkentésében, hogy többet takaríthassanak be családmint bármely más szektor által elért jaik megélhetése érdekében. Az ISAAA
által kiadott tanulmány szerint a FülöpGDP növekedés.
szigeteken a Bt kukorica vetômag ugyan
többe kerül, mint a konvencionális,
azonban a Bt annyival többet terem
A vetômag szerepe
(34%-kal), mely elegendô egy öttagú
család eltartásához.
A jó minôségû vetômag katalizálja a széles körû fejlôdést. A fejlôdô világban közel 840 millió ember krónikusan alultáplált, akik a fejlett mezôgazdaság által A vetômag-kereskedelmi
elegendô élelemhez jutnának. A vetô- akadályok ledöntése is fontos
maghoz kapcsolódhatna hasznos tudás
és technológia, melyet a kisgazdálkodók
alkalmazhatnának, megtanulhatnák A fejlôdô országok vetômag-kereskedelhasználatát. Például Afrikában vírusbe- me elé számos akadály gördül, melyek
tegségekre rezisztens GM édesburgonyát eltávolítása elengedhetetlen annak érdeA mezôgazdaság a fejlôdô országokban alapvetô szerepet játszik
az éhínség és a nyomor mérséklésében. A növekvô népesség – a változó klíma ellenére – megfizethetô
élelmiszer igénye megoldásra vár,
melyet a vetômag, valamint az abból fejlôdô növény meg tud adni.
A vetômagipar nagy szerepet játszik a fejlôdés elôsegítésében azáltal, hogy élelmiszerrel, takarmánnyal, rosttal és üzemanyaggal
látja el a világot.
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kében, hogy a vetômagvak kereskedelme
egyszerûsödjön, valamint olyan rendszert alkalmazzanak, mely segíti a vetômagbiztonság kialakítását:
• A vetômag-kereskedelmi hálózatok
erôsítése, valamint kis cégek alapítása
fontos lenne az elmaradt területek vetômagtermesztése és kereskedelme érdekében.
• Egyszerûsíteni a nemzetközi vetômagkereskedelmet a fajtaregisztráció egyszerûsítésével, önkéntes vetômag-minôsítéssel, szellemi tulajdonjog érvényesítésére vonatkozó rendszer átvételével, az
ésszerûtlen növény-egészségügyi korlátozások megszüntetésével és nemzeti
vetômagszövetségek alapításával.
• Kormányon kívüli szervezetek létrehozásával, melyek a vetômag, a modern fajták, illetve a fejlett mezôgazdasági technológiák népszerûsítésével
foglalkozna.
A mezôgazdaság fejlesztése hatással
van az oktatásra is. A fejlettebb, egészségesebb növények kevesebb kézi növényvédelmet, gyomlálást igényelnek. Sok
családnál a munka alól felszabadult gyermekeknek lenne idejük iskolába járni.
Végül az egész a kizárólag önellátó
gazdálkodás megszüntetésérôl szól.
Nincs jobb eszköz arra, hogy az embereket kirántsuk a nyomorból, mint ha növeljük a növények termôképességét, így
az embereknek lesz lehetôségük a család
élelmezése mellett fenntartani gazdaságukat, és eladásra is tudnak termelni.
Nincs még egy olyan szektor, mely
annyira hajtaná a fejlôdést, mint a vetômagipar. A Világon fellelhetô sokféle
gazdálkodási módszernek köszönhetôen, sokféle növény fajtáit lehet nemesíteni, melyek jól alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz, egybeesnek a gazdálkodók igényeivel, és végül jobb élethez
vezetnek. Kritikus helyzet alakult ki,
melyben a kereslet drámaian növekszik
és a termesztô területek korlátozottan
állnak rendelkezésünkre, tehát az innováció, a környezeti érzékenység és a
fenntarthatóság fontosabb kell, hogy legyen, mint korábban bármikor.
Forrás: Seed World International
Edition 2008
Fordította:
Apostol Emília

Eastern European Seed NETwork

A REGISZTRÁCIÓ ELKEZDÔDÖTT!
Tisztelt Kolléga!
Mint ahogyan arról több fórumon is beszámoltunk 2008. november
16–18. között a Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács rendezi meg a 8. EESNET Konferenciát Siófokon.
A konferencián a korábbi években átlagosan 250–300 résztvevô volt
jelen Európa számos országából. A kétnapos rendezvény elsô napján a vetômagszakma jeles képviselôi tartanak színvonalas elôadásokat az ágazat
aktuális kérdéseirôl. Az idei esemény kiemelt témái: Vetômag-minôsítési rendszerek az EESNET országokban (és további lehetséges harmonizációjuk).
A jelentôs vetômaggal kapcsolatos nemzetközi szervezetek képviselôinek felkérése folyamatban van. Tervezett elôadók: Ertseyné Dr.
Peregi Katalin (ISTA elnök), Garlich von Essen (ESA fôtitkár), Antoine
Gaudin (GNIS Francia Vetômag Szövetség), Marcell Bruins (ISF fôtitkár), valamint a nemzeti vetômag szövetségek képviselôi.
A második nap szabad üzletkötési lehetôséget biztosít a 25 európai országból érkezô vetômagos szakember részére. A rendezvény kiváló alkalom a kontinens keleti és nyugati cégeinek kapcsolatteremtésére, valamint a még nem Uniós tagországok szövetségeinek megismerésére. E mellett a konferencián való részvétel költsége töredéke
bármely egyéb hasonló Nyugat-európai rendezvénynek, ezért a Keleteurópai részvétel lényegesen gazdagabb, mint bármely más hasonló
rendezvényen.

Hazánkban a 80-as évek közepe óta nem volt hasonló jelentôségû „vetômagos” esemény. A korábbi évek tapasztalatai alapján a rendezô ország cégei nagy számban jelennek meg mintegy reprezentálva
az ágazat súlyát, jelentôségét.
Bátorítani szeretném, hogy amennyiben ideje engedi, személyes
jelenlétével is járuljon hozzá a konferencia megrendezésének sikeréhez. A jelentkezéshez szükséges információkat, a regisztrációs lapot,
valamint a Hotel szobafoglalási nyomtatványát megtalálja honlapunkon: www.vszt.hu (EESNET 2008 menüpont/magyar változat)
Ezen kívül kérem, bátran ajánlja az eseményt külföldi partnerei számára is. A VSZT honlapján elhelyezett linken a külföldi résztvevôk angol nyelven találják a jelentkezéshez szükséges információkat.
www.vszt.hu (EESNET 2008 menüpont / English version)
Együttmûködését és segítségét elôre is köszönöm és remélem,
hogy Önt és munkatársait hamarosan a konferencia résztvevôi között
üdvözölhetjük.
A továbbiakban néhány kiegészítô információt talál a Konferenciáról.
Üdvözlettel:
Ruthner Szabolcs
ügyvezetô igazgató

EESNET
A Kelet Európai Vetômag Hálózat (EESNET) egy regionális szervezet, tagjai azon Közép- és Kelet-európai országok, melyek közös érdeke a regionális vetômag-kereskedelmi együttmûködés, valamint az
egészséges vetômagpiac kiépítése.
Ezen okból, valamint az aktuális információk ismertetésére, az
EESNET évente találkozót szervez, az 1998 és 2001 között megtartott Kelet-európai vetômag-kereskedelmi találkozók mintájára. További részletek az EESNET-rôl az alábbi címen találhatók:
http://www.worldseed.org/en-us/international_seed/eesnet.html
A KONFERENCIA HELYSZÍNE
HOTEL AZUR (WELNESS és KONFERENCIA HOTEL) SIÓFOK
http://www.hotelazur.hu/

09.00–13.00 Nemzetközi szervezetek képviselôinek elôadásai
(ISF, ISTA, OECD, ESA, GNIS stb.)
13.15–14.30 Ebéd
14.30–18.00 Az EESNET országok képviselôinek elôadásai
20.00
Gálavacsora
2008. 11. 18. Kedd
09.00–12.30 Cégek közötti üzletkötés, tárgyalások
09.00–12.00 Vetômag-kezelési és csávázási tanácskozás
(házigazda: Syngenta)
12.30–14.00 Ebéd
14.00–17.00 Cégek közötti üzletkötés, tárgyalások
HIVATALOS NYELV:

KAPCSOLAT
Amennyiben kérdése van, kérem, forduljon hozzánk bizalommal:
Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
1113 Budapest, Ábel Jenô u. 4/b
Tel: + 36 1 332 5755 (Apostol Emília)
Fax: +36 1 302 6507
E-mail: apostol.vetomag@hu.inter.net

Angol, magyar szinkrontolmácsolással.
RÉSZVÉTELI DÍJ:
2008. augusztus 31-ig 150 EUR (csak VSZT tagoknak)
2008. szeptember 1-tôl 200 EUR

A KONFERENCIA ELÔZETES PROGRAMJA
2008. 11. 16. Vasárnap
12.00–18.00 Regisztráció és Információ
17.00-19.00 EESNET Technical Meeting – zártkörû ülés az EESNET
tagországok képviselôi számára
19.00
Hivatalos vacsora a Technical Meeting résztvevôi számára

A részvételi díj magába foglalja a Konferencián való részvételt, az ebédeket,
a gálavacsorát, a kávészüneteket, valamint az ÁFA-t.
A konferencia fôszponzora a

2008. 11. 17. Hétfô
08.00–18.00 Regisztráció és Információ
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Kutatás, fejlesztés

Egyre nagyobb kihívás
a szellemi jogok védelme
A szabadalmak egyre növekvô mértékben mérséklik a növénynemesítôi szabadságot. A biotechnológiai
cégek köztudottan arra törekednek, hogy termékeiket szabadalommal óvják, azonban az egyetemek
és kutatóintézetek is hasonlóképpen védeni akarják szellemi jogaikat. A szabadalmakat a szervezetek,
hitelezôik, illetve a köz- és magánszféra kényszerítik ki.
A szellemi jogok védelmének irányzata akadályokat gördít azon egyetemek elé, melyek
részt kívánnak venni a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésében, ezek közé tartozik a holland Wageningeni Egyetem is. Az Egyetem
összefogott egy holland szakszervezettel és
idén április 10-én konferenciát rendeztek, melyen a jelenlegi, a szellemi tulajdon területén
kialakult feszültségek megvitatására került
sor. A Konferencia célja volt, annak megoldása, hogy a közpénzbôl kifejlesztett technológiák felhasználhatók legyenek további kutatások érdekében is.

Nemesítés a fejlôdés
érdekében
A növénynemesítési kutatások arculata jelentôsen megváltozott. Ez nem csak a genomika
területén történt gyors technológiai fejlôdésnek köszönhetô, hanem annak is, hogy forradalmi változások történtek abban a jogi és politikai környezetben, melyben a növénynemesítôk és tudósok dolgoznak. A biotechnológia
bevezette a szabadalmat a növénynemesítés
területén. Ezenkívül a nemzetközi biodiverzitási egyezmények – a genetikai készletek hozzáférhetôsége érdekében – növelték a szerzôdéses megállapodások szükségességét. A szabadalom meghatározott idôre kizárólagos jogot
nyújt a technológia feltalálójának azokban az
országokban, ahol a szabadalmat elfogadják.
Ez a szabadalom innovációt hivatott elôsegíteni, azonban nehezíti a technológiákhoz való
hozzáférést és növeli a költségeket. A szabadalmi rendszer növénynemesítés területére
történô kiterjesztése az 1980-as években kezdôdött Amerikában és azóta számos országban
elterjedt. A WTO TRIPS Egyezménye, illetve
számos más kétoldali kereskedelmi egyezmény
kiterjeszt ilyen jogokat a fejlôdô országokra is.
A vetômagszektorban egyetértés van abban a
tekintetben, hogy a szellemi tulajdonjogok
szerepet játszanak a kereskedelmi célú kutatásokban, hatással vannak az „alapkutatásokra”,
a nem kereskedelmi növények kutatásaira, illetve azokra a kutatásokra, amelyek a nyomor
és az éhínség megfékezésére törekszenek. Rengeteg példa van arra, milyen küzdelmes az
összes licenc beszerzése, melyek az új technológiák bevezetéséhez szükségesek a fejlôdô or-
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szágokban. A táplálkozás-élettanilag jelentôs,
tucatnyi szabadalommal védett „Arany Rizs”
kiváló példa. Annak érdekében, hogy a szegények használhassák az „Arany Rizst” számos
tárgyalás folyt a szabadalmak licencdíjáról. Lehetne még sorolni a példákat, azonban sok
esetben nem születtek egyezségek, illetve tárgyalások buktak el, néhány esetben pedig el
sem kezdôdtek, mert a szabadalom tulajdonosa nem volt érdekelt a tárgyalásokban. Minden
prekoncepció ellenére nem csak a nemzetközi
vállalatok korlátozzák a fejlôdést célzó kutatásokat. Az egyetemek szintén rendelkeznek szabadalmakkal és nem minden esetben lelkesednek azért, hogy jogaikat megosszák a fejlôdést
középpontba állító kutatásokkal. Például az
XA21 gén a rizsben jelentôs betegségrezisztenciát kódol és a kaliforniai egyetem szabadalmaztatta a Nemzetközi Rizs Kutató Központ
és annak indiai és mali partnereinek korábbi
kutatásai alapján. Az Egyetem csak hosszas
tárgyalások és közfelháborodás árán bocsátotta fejlesztési célokra a szabadalmat, valamint
kifejlesztette a szabadalom kereskedelmi célú
használatából fakadó bevételek megosztásának mechanizmusát.

A Konferencia
A Wageningeni Egyetem Kutató Központja
szervezett egy konferenciát, melynek a találó „A szellemi tulajdonjogi politikák felülvizsgálata a kutatásban – a biotechnológia
elônyeinek megosztása a fejlôdô országokkal” címet adták. A konferencián elôadások
folytak az alábbi témákban: szellemi tulajdon menedzsment változó irányai, közhasznú szervezetek lehetôségei, a kutatási eredmények pénzzé tétele, a fejlôdési célt szem
elôtt tartó kutatók által tapasztalt felhasználási korlátok, a szellemi tulajdon jelenlegi gyakorlata, a „kutatás és fejlesztés” számára szabad felhasználást növelô lehetséges
tervek.
A kutatóintézetek három célból használnak szabadalmat: tudományos pozíciójuk
megtartására azáltal, hogy a szabadalom
használata csak számukra engedélyezett; pozíciójuk erôsítésére a köz- és magánszférában;
a befektetések egy részének megtérülésére a
licencdíjak által.
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A PIPRA stratégiát modellként ismertették. A PIPRA összegyûjti a közszféra szellemi
tulajdonait egy kereshetô adatbázisba, és a
különbözô technológiákat csoportosítja az
egyszerûbb felhasználás érdekében, mely
kiegészítésre került képességfejlesztéssel és
szellemi tulajdon kutatással. A modell nem
tartalmazza az összes, szabadalommal nem
védett ismeretet.
Az nyílt forrás egy másik modell az elérhetôség növelésére és a költségek csökkentésére. A modell a fejlesztések megosztását biztosítja azzal a feltétellel, hogy a technológia
minden további tökéletesítése is megosztásra
kerül további költségek nélkül.

Fejlôdô országok
A fejlôdô országokban a növénynemesítés leginkább közszolgálat a helyi vetômagos cégek támogatására és a fejlesztési programok fenntartására, melyek segítik az életben maradásért küzdô gazdákat, akik nem valószínû, hogy privát
vetômagos cégek vásárlói lesznek. A közszféra
szintén jelentôs szerepet játszik azon növények
nemesítésében, melyek nem vonzzák a magánszektor befektetôit, ilyenek a hüvelyesek és a
kis gabonafélék.
A legfontosabb élelmezési növények esetében ezek a nemzeti nemesítési programok nemzetközi kutatásokra támaszkodnak a CGIAR
központok segítségével. Ezek a programok a
Zöld Forradalom alapjai voltak, mely jelentôs
mértékben hozzájárult a regionális (Ázsia és Latin-Amerika) és globális élelmiszerbiztonság
megteremtéséhez a nemesítési eredmények
koordinálásával, a tudományos eredmények
közzétételével, a félkész anyagok és kész fajták
elosztásával. A Millenniumi Fejlesztési Célok
program törekvése, hogy a szélsôséges éhezést
és nyomort 2015 elôtt felére csökkentse. A mezôgazdasági innováció kiváló eszköz ezen cél
eléréséhez, a nemesítôket és egyéb mezôgazdasági kutatásokkal foglalkozó kutatókat világszerte figyelmeztetni kell jelentôs felelôsségükre. Az új technológiák segítséget jelenthetnek a
nyomor csökkentésében, azonban csak abban
az esetben, ha ezek az új technológiák elérhetôk.
Forrás: Prophyta Annual 2008

Apostol Emília

Közérdekû információk

Rendeletek
22/2008. (II. 28.) FVM rendelet
az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezôgazdasági termelôknek nyújtott, az Európai Mezôgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról. (Magyar Közlöny
2008/32. szám)
24/2008. (III. 7.) FVM rendelet
a gabona intervenciójáról. (Magyar Közlöny 2008/38. szám)
25/2008. (III. 7.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl. (Magyar Közlöny 2008/38. szám)

séhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl. (Magyar Közlöny 2008/51. szám)
35/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirôl. (Magyar Közlöny 2008/51. szám)
39/2008. (III. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrôl. (Magyar Közlöny 2008/53. szám)

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl. (Magyar
Közlöny 2008/38. szám)

42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó
2008. évi kiegészítô nemzeti támogatások
(top up) igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrôl. (Magyar Közlöny
2008/56. szám)

28/2008. (III. 18.) FVM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelôi csoportok támogatásáról. (Magyar Közlöny 2008/45.
szám)

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról. (Magyar Közlöny 2008/60.
szám)

30/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelô, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirôl
szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
módosításáról. A támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 ezer
eurónak megfelelô forintösszeg lehet. A
támogatási kérelmet 2008-ban március
28. és április 30. valamint október 1. és
november 2. között lehet benyújtani a
Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. (Magyar Közlöny 2008/51. szám)

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezôgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirôl. (Magyar Közlöny
2008/62. szám)

31/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének részletes feltételeirôl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM
rendelet módosításáról. (Magyar Közlöny
2008/51. szám)
33/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelô mezôgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások
részletes feltételeirôl. (Magyar Közlöny
2008/51. szám)
34/2008. (III. 27.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezôgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejleszté-

49/2008. (IV. 23.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet módosításáról. (Magyar
Közlöny 2008/64. szám)
51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a
központi költségvetés, valamint az Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 150/2004. (X.
12.) FVM rendelet módosításáról. (Magyar Közlöny 2008/65. szám)
53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános
szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet módosításáról. (Magyar Közlöny
2008/65. szám)

si Alapból a kertészet korszerûsítésére
nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról. (Magyar Közlöny
2008/68. szám)
58/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról. (Magyar Közlöny 2008/ 68.
szám)
60/2008. (IV. 30.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirôl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról. (Magyar Közlöny
2008/69. szám)
63/2008. (V. 6.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez nyújtható kiegészítô
támogatás 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrôl. (Magyar Közlöny 2008/70. szám)
66/2008. (V. 16.) FVM rendelet
a közösségi agrármarketing támogatások
igénybevételének szabályairól. (Magyar
Közlöny 2008/75. szám)
47/2008. (IV. 23.) OGY határozat
a géntechnológiai tevékenységgel, annak
mezôgazdasági és élelmiszer-elôállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrôl és az ezeket érintô magyar stratégiáról
szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról. (Magyar Közlöny
2008/64. szám)
21/2008. (V. 22.) EüM-FVM-KvVM
együttes rendelet
a biocid termékek elôállításának és forgalomba hozatalának feltételeirôl szóló
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM
együttes rendelet módosításáról. (Magyar
Közlöny 2008/77. szám)
70/2008. (V. 29.) FVM rendelet
a piaci szereplôknek az 1973/2004/EK
rendelet 37. cikke alapján energianövény
feldolgozóként, illetve felvásárlóként történô elismerésérôl szóló 141/2007. (XI.
28.) FVM rendelet módosításáról. (Magyar Közlöny 2008/80. szám)

57/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezôgazdasági Vidékfejleszté-

149/2008. (V. 29.) Korm. rendelet
egyes agrár-szakigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról. (Magyar
Közlöny 2008/80. szám)
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Közérdekû információk

Hírek, események
Egyszerûbb növényfajta oltalmi rendszer
A 2100/94 rendelet 12. cikkének 2008. január
31-i módosítása óta azon országok nemesítôi számára, melyek nem tagjai az EU-nak és az UPOVnak, egyszerûbb a belépés a növényfajta oltalmi
rendszerbe. Mindazonáltal a nem EU-s bejelentések esetében továbbra is szükség van kiegészítô
intézkedésekre. Azelôtt ezen országoknak (melyek nem tagjai az EU-nak és az UPOV-nak) az
Európai Bizottság speciális jóváhagyására volt
szükségük, mely lassúvá és bizonytalanná tette a
folyamatot.
A nemesítôk körében világszerte nagy az érdeklôdés a közösségi oltalmi rendszer iránt. Különleges fajtaoltalmat garantál az új növényfajtáknak. A CPVO Európai Uniós szervezet, mely a növényfajta oltalmi rendszerért felelôs mind a 27 EU
tagországban. A CPVO székhelye a franciaországi
Angersben van, a kapcsolattartó személy Fabienne
Santoire, aki elmondta, hogy a virágkertészet területén különösen nagy az igény a növényfajták oltalma iránt. 2007-ben közel 3000 bejelentés történt, mely 2006-hoz képest 9%-os növekedés,
azonban a CPVO 1995-ös megalakulása utáni elsô
évhez képest 97,8%-os növekedés. A bejelentések
többsége Hollandiából érkezik, ezt követi Németország, Franciaország, Dánia és az Egyesült Királyság.
Az eredeti hír a www.floraculture.com
honlapon található.
(Forrás: www.cpvo.europa.eu)

Új menüpont a VSZT honlapján
Új menüponttal bôvült a VSZT honlapja. A „Sajtóanyagok, közlemények" rovat alatt külön almenüben tesszük közzé a VSZT-rôl készült, valamint általa adott nyilatkozatok írott sajtóban
megjelent cikkeit ill. az interjúkról készült
videófelvételeket.
Megjelent az új MSZ 20476:2008
szabvány
Megjelent az MSZ 20476:2008 „Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat” szabvány. Beszerezhetô az
MSZT honlapján /www.mszt.hu/ a webáruházban, vagy személyesen a Szabványboltban /1091

Budapest, Üllôi út 25. tel.: 1-456-6893/ (a papíralapú kiadvány ára: bruttó 5.912,- Ft).
MgSzH közlemény
Az Országos Mezôgazdasági Fajtaminôsítô Bizottság Szántóföldi Szekciójának 2008. március 4-i
ülése alapján kiadott MgSzH közlemény megjelent a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítô
2008/8. számában.
Kilátások a fôbb növényi
termékek világpiacán
Fenti témában az AKI Elektronikus Könyvespolcán az
Elôadások menüpont alatt tekinthetô meg regisztráció után az Outlook konferencia 2008 elôadása,
a www.akii.hu/ekpolc oldalon. Néhány cím a tartalomból:
– Kukorica és búza világpiaci árának várható
alakulása 2007–2017
– Kilátások az EU gabonapiacán
– Megújuló energiapolitika az EU-ban
– Búza- és kukoricatermelés várható alakulása
Magyarországon
– Napraforgó és repce világpiaci árának várható alakulása 2007–2017
Az EU Közös Fajtakatalógusának
változása
Megjelent a Szántóföldi növények Közös Fajtakatalógus 26. kiadásának 1., 2., 3., valamint a Zöldségnövények Közös Fajtakatalógus 26. kiadásának
3. kiegészítése. A frissítések, valamint a teljes listák elérhetôk a VSZT honlapjáról (www.vszt.hu)
a Növényfajta adatbázisok/Elismert fajták jegyzékei útvonal követésével.
Szántóföldi Növények Nemzeti
Fajtajegyzéke 2008
A Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal közzétette a 2008. évi szántóföldi növények nemzeti fajtajegyzékét, mely a következô útvonalon érhetô el:
www.ommi.hu /Kiadványok/ Fajtakísérleti szakterület, Nemzeti és leíró fajtajegyzékek (itt tévesen Zöldségnövények Nemzeti fajtajegyzék 2008
cím szerepel, de ha rákattintunk, akkor a szántóföldi növények jegyzéke található a link alatt).

PÁLYÁZAT
A Gazdasági és Közlekedési Miniszter
nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdetett
„A magyar találmányok
külföldi iparjogvédelmi oltalmának
támogatása”
címû pályázatra.
A támogatás célja a magyar gazdaság
innovációs folyamatainak elôsegítése, a
versenyképesség növelése, az export bôvítése a magyar találmányok külföldi
iparjogvédelmi oltalmának elômozdításával.
Ennek érdekében a pályázat támogatja a kis- és középvállalkozások, magánszemélyek, közhasznú szervezetek,
kutatóintézetek, oktatási intézmények
találmányai, növényfajtái, használati
mintái, formatervezési mintái tekintetében a külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzését és fenntartását, illetve
megújítását, valamint a külföldi iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos jogérvényesítést.
A pályamû benyújtásának
határideje: folyamatos,
de legkésôbb 2009. december 31.
A pályázati felhívás és egyéb tudnivalók a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapján tekinthetôk meg
(www.nkth.gov.hu) ill. felvilágosítás
kérhetô a MAG Zrt.-tôl a 06-40-200617-es telefonszámon, valamint az
info@magzrt.hu e-mail címen.
Mezôgazdasági termelôi árak, 2008.
április
A KSH Gyorstájékoztatója szerint az agrártermékek termelôiár-szintje 2008. áprilisban 32,6%-kal
haladta meg a 2007. áprilisit. Ezen belül a növényi
termékek árszínvonala 41,9%-kal nôtt. A gabonafélék termelôi átlagára az elôzô év áprilishoz viszonyítva 78,0%-kal emelkedett, a burgonya termelôi
ára pedig 25,6%-kal csökkent. A zöldségfélék ára
az év negyedik hónapjában 2,4%-kal mérséklôdött.
(Forrás: KSH)

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.vszt.hu
Ez a lapszámunk az FVM támogatásával készült.
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