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Mielôtt rátérnénk az EU-s gabona inter-
venció mûködésének, feltételrendszeré-
nek a részletezésére, érdemes röviden
áttekinteni az elmúlt 10 év gabonapiaci
szabályozását. 1993 áprilisában lépett
hatályba az agrárpiaci rendtartásról szó-
ló VI. törvény azzal a szándékkal, hogy a
korábbiakhoz képest kiszámíthatóbbá
tegye a piacot az agrárpiaci szereplôk
számára. A törvény legfontosabb elemét
képezték azok a biztosítékok, amelyek
minimális értékesítési garanciát jelen-
tettek a kiemelten fontos termékek
elôállítói számára. Közéjük tartozott az
étkezési búza és a takarmánykukorica is,
mint a két legfontosabb hazai gabonafé-
le. Évente mindkét termékre garantált ár
és kvóta került meghatározásra. A kvóta
mértéke – búzánál 2,4 tonna/hektár, ku-
koricánál 3,2 tonna/hektár – változatlan
maradt az évek során, a garantált ár mér-
téke viszont változott. Általában az átla-
gos termelési költség 90 százaléka körü-
li garantált árat állapított meg évente az
illetékes tárcaközi bizottság. 1990 és
1999 között a piaci árak meghaladták a
garantált ár mértékét, egyedül 1998-ban
került sor számottevô mennyiségû búza
– 250 ezer tonna – és kukorica – 450 ezer
tonna – felajánlására.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló tör-
vény 1999. évi módosításával a garantált
árat az átlagos termelési költségek 70
százalékában maximalizálták. Ezt köve-
tôen már ez a szabályozási eszköz elvesz-
tette piacszabályozó szerepét, és 2002-
tôl az intervenciós felvásárlási ár lépett
a helyébe.

A csatlakozást megelôzô két évben
búzára 23 ezer Ft/tonna, kukoricára 21
ezer Ft/tonna mértékû intervenciós felvá-
sárlási ár vonatkozott, de az intervenció
mûködése az EU-s intervenciótól alapjai-
ban különbözött. Ezzel párhuzamosan, a
leendô intervenciós raktárak felmérésé-
vel, megkezdôdött a felkészülés az EU-s
rendszerû intervenció kialakítására.

Az EU-s rendszerû gabona és rizs in-
tervenció a csatlakozás napján hatályba
lépett Magyarországon is, de a 2004. má-
jus 1-tôl május 31-ig terjedô interven-
ciós idôszakban a piaci árak magas
szintje miatt nem volt gabona felajánlás. 

2004-ben hazánkban minden korábbi
mennyiséget meghaladó gabona ter-
mett, ami átlag feletti feladat elé állítja
az érdekelteket. A 16 millió tonna gabo-
na elhelyezése önmagában is rendkívül
feszített és jól szervezett munkát igé-
nyel. Az EU-s intervencióra való felké-
szülés már évekkel ezelôtt megkezdôdött
(raktárak regisztrációja, adatok feldolgo-
zása stb.). A Mezôgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal szakemberei jelenleg
végzik a raktárak ellenôrzését, és azt kö-
vetôen kerülhet sor a szerzôdéskötések-
re az intervenciós tárolásra jelentkezett
raktárak tulajdonosaival. Pontosan még
nem lehet megbecsülni, hogy mekkora
mennyiségû gabonát ajánlanak majd fel
intervencióra november 1-jétôl. 

A következô gabona intervenciós
idôszak 2004. november 1-jén kezdôdött
és 2005. május 31-éig tart. Ebben az idô-
szakban bármely búza, durumbúza, árpa,
kukorica és cirok birtokos – amennyiben
áruja közösségi eredetû, tehermentes és
megfelel a minimális mennyiségi és mi-
nôségi követelményeknek – felajánlhatja
azt intervencióra. A durumbúza (10 ton-
na) kivételével a minimálisan felajánlha-
tó mennyiség 80 tonna. A minimális mi-
nôségi követelményeket az 1. számú mel-
léklet tartalmazza. Az intervenció folya-
matát részletesen tartalmazza az MVH
31/2004. (VI. 29.) számú közleménye.
A mennyiségi és minôségi feltételeknek
megfelelô árut az MVH-nak el kell fogad-
nia, mennyiségi korlátozás nélkül.

Az ajánlatokat a MVH megyei kiren-
deltségeire kell beküldeni postán vagy
telefaxon. A megyei kirendeltségek listá-
ját a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az elfogadott ajánlatokról az MVH
értesíti a felajánlót, és megadja a be-
szállításra kijelölt intervenciós raktár cí-
mét, valamint a beszállítás lehetséges
legkorábbi és legkésôbbi dátumát,
amely a felajánló kérésére egyszer mó-
dosítható. A felajánló feladata ezután
az, hogy a kijelölt idôszakon belül meg-
határozza a pontos beszállítási idôpon-
tokat és ezt egyeztesse az MVH kiren-
deltséggel.

A felajánlott gabona beszállítását a
felajánlónak kell megszerveznie az általa
megadott idôpontokban. A kijelölt inter-
venciós raktárhoz szállított áru betárolá-
sánál az MVH ellenôre reprezentatív
mintát vesz, melyet a jogszabályok által
meghatározott laboratóriumba vizsgá-
latra küld. A vizsgálatok eredménye
alapján az MVH határozatot állít ki arról,
hogy a felajánlott gabona elfogadható
vagy nem. 

Amennyiben a gabona elfogadható,
akkor ezzel párhuzamosan kiszámítja a
felajánlott gabona teljes vételárát. A vé-
telár számítása a 101,31 euró/tonna in-
tervenciós alapárból kiindulva történik.
A teljes vételárat befolyásoló tényezôk:

◆ az elsô beszállítás dátuma melyik
hónapra esik (az intervenciós alapár ha-
vonta 0,46 euró/tonnával növekszik – ez
már novemberre is igaz, így november 1-
jén az intervenciós alapár már 101,77
euró/tonna);

◆ a gabona minôségének függvényé-
ben a vételár kis mértékben növekedhet
vagy csökkenhet;

◆ bizonyos vizsgálati díjakat a felaján-
lónak meg kell térítenie (Hagberg-teszt,
durumbúza és közönséges búza fehérje-
tartalmának meghatározása, Zeleny-
teszt, gépi feldolgozhatósági teszt, cirok
tannin tartalmának vizsgálata);

◆ a vételárat szállítási díj is terheli.
A felsorolt módosításokat követôen

kialakul az euróban kifejezett vételár, me-
lyet a beszállítás elsô napján érvényes – a
frankfurti Európai Központi Bank (ECB)
által közölt – hivatalos forint árfolyammal
vált át az MVH (a pontos információ elér-
hetô a Magyar Nemzeti Banknál, vagy a
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/ honla-
pon). A vételár kifizetése forintban törté-
nik a gabona elfogadásáról szóló határo-
zat kiállítását követô 30. és 35. nap között
banki átutalással. A vételár pontos kiszá-
mítására a 3. számú melléklet tartalmaz pél-
dát. 

A 4. számú melléklet a témához kapcso-
lódó jogszabályokat sorolja fel.

Dr. Kováts Béla,
Pálvölgyi László

FVM
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Gyakorlati információk
a gabona intervencióról*

Már csak néhány hét van hátra,
hogy kezdetét vegye hazánkban
az elsô EU-s rendszerû gabona
intervenció. Az Európai Unióban
– néhány mediterrán ország
kivételével – november 1-jétôl
ajánlható fel a gabona
intervenciós felvásárlásra.

* A cikk a Gyakorlati Agrofórum 2004. októberi számában
olvasható

E lapszám támogatója az Agrármarketing Centrum



1. melléklet
Az intervenciós felajánlás minimális minôségi követelményei
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INFORMÁCIÓK:
A közlemény és mellékletei a www.mvh.gov.hu, illetve a www.aik.hu weboldal
„Közlemények” menüpontja alól tölthetôk le. 
A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu, illetve a
www.aik.hu, a www.fvm.hu, valamint az Európai Unió hivatalos honlapján, a
http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/searchôlif.html címen. 
További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1)-
3743-603 és az (1)-3743-604 telefonszámon kérhetô.

3. számú melléklet
Példa az intervenciós gabona vételárának kiszámítására

Felajánlott gabonaféle: étkezési búza
Felajánlott mennyiség: 100 tonna
Felajánlás ideje: 2004. december 2.
Alapár: 101,31 euró/t
Havi növekmény (göngyölt): 0,92 euró/t (havonta 0,46 euró/t)

Minôségi bonifikáció:
Nedvességtartalom: 14,0 %-14,5 % között 0,1 %-onként 0,2
euró/t levonás 13,5 % alatt 0,1 %-onként 0,1 euró/t emelés
Fajsúly: 76 kg/hl alatt 1 kg-onként 0,5 euró/t levonás
Fehérjetartalom: 11,5 % alatt 0,5 %-onként 2,5 euró/t levonás

Szállítási költségtérítés: 15 Ft/t/km
Szállítási költség*: A búza felajánláskori raktára és a legközeleb-
bi intervenciós központ közti
távolság: 30 km. A búza felajánláskori raktára és a kijelölt inter-
venciós központ
közti távolság: 20 km.

1 tonna búza felvásárlási árának számítása:
Alapár 101,31 euró/t
Havi növekmény +0,92 euró/t

A felajánlott gabona paraméterei:
Nedvességtartalom 13,3 % +0,20 euró/t
Fajsúly 75 kg/hl –0,50 euró/t
Fehérjetartalom 11,2 % –2,50 euró/t
Összesen: 99,43 euró
euró/Ft átváltási árfolyam: 260 Ft/euró 25 851,8 Ft
Szállítási költségtétel 10 km –150 Ft
Mindösszesen: 25 701,8 Ft
A felajánlott 100 tonna búza vételi ára 2 570 180 Ft.

*-A szállítási költség kiszámításának módszere:

Az intervenciós ár számításának alapja a kijelölt intervenciós
raktárba beszállított, de le nem rakodott tétel. Az intervenciós
raktárba történô beszállítás a felajánló feladata, a szállítás teljes
költségét ô fizeti.

Az „intervenciós központok” olyan földrajzi viszonyítási pon-
tok (rendszerint a fôbb gabonatermô területekhez tartozó város-
központok), amelyek az intervenciós gabona szállítási költségté-
rítésének meghatározásában játszanak szerepet.

A költségtérítés nem az intervenciós raktár és a felajánlott
gabona tárolási helye közti távolságra vonatkozik, hanem az
utóbbi tárolási hely és az intervenciós központ távolságán ala-
pul. Nem a teljes, illetve tényleges szállítási költségek térítése,
hanem egy kiegyenlítô célú átalányösszeg számítása a cél, ami
hol vételár-többletként, hol levonásként jelenik meg. Adott
esetben elôfordulhat, hogy az intervenciós központként feltün-
tetett településen nincs jóváhagyott, intervenciós tárolásban
közremûködô raktár.

A felajánlás helyéhez legközelebb esô intervenciós központig (O-
tól A-ig) mért távolságra vonatkozó szállítási költség a vonatkozó kö-
zösségi szabályozás értelmében mindenkor a felajánlót terheli.

1. eset: Amennyiben ennél a távolságnál nagyobb távolságra
kell a tételt szállítani (pl. B távolságra), abban az esetben a
többlet távolságra vonatkozóan (B-A) az MVH utólagosan költ-
ségtérítést biztosít.

2. eset: Amennyiben a kijelölt intervenciós raktár az interven-
ciós központ távolságánál kisebb távolságra (C) van, a felajánló
köteles kifizetni a fennmaradó (A-C) távolságra az MVH által kal-
kulált szállítási költséget.

3. eset: Amennyiben a tétel a felajánlás helyén kerül interven-
ciós raktározásra (O), a felajánló a vonatkozó közösségi szabá-
lyozás értelmében köteles kifizetni a felajánlás helyéhez legkö-
zelebb esô intervenciós központig mért távolságra (A) vetített
legalacsonyabb szállítási költséget, amelynek összegét az MVH
kalkulálja.

A rozs 2004. november 1-tôl nem ajánlható fel intervencióra. 

➤
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2. számú melléklet: Megyei MVH Kirendeltségek adatai

Megye Város Cím Kirendeltségvezetô E-mail Telefon Fax
Bács-Kiskun Kecskemét Kisfaludy u. 5. Hajdú Sándor kecskemet@mvh.gov.hu 76/814-520 76/814-521
Baranya Pécs Rákóczi út 17. Gróf László pecs@mvh.gov.hu 72/814-520 72/814-521
Békés Békéscsaba Temetô sor 8. Matuska János bekescsaba@mvh.gov.hu 66/814-520 66/814-521
Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Mindszenttér 1. Mészáros Péter miskolc@mvh.gov.hu 46/814-900 46/814-901
Csongrád Szeged Tisza Lajos krt. 2-4. Géczi Lajosné szeged@mvh.gov.hu 62/814-900 62/814-901
Fejér Székesfehérvár Deák F. u. 7-9. István András szakasfehervar@mvh.gov.hu 22/814-520 22/814-521
Fôváros és Pest Budapest Váci út 18. Varga László budapest@mvh.gov.hu 814-8900 814-8901

814-8902
Gyôr-Moson-Sopron Gyôr Szent István út. 2. Légárdy Gábor gyor@mvh.gov.hu 96/814-542 96/814-521

96/814-543
Hajdú-Bihar Debrecen Piac u. 49-51. (4001 Pf.: 551) Pallagi László debrecen@mvh.gov.hu 52/814-520 52/814-521

52/814-525
52/814-545

Heves Eger Maczky Valér út 2. Nagy Sándorné eger@mvh.gov.hu 36/814-520 36/814-521
Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok József Attila u. 36. Péter Gábor szolnok@mvh.gov.hu 56/814-520 56/814-521

56/814-524
56/814-527
56/814-533

Komárom-Esztergom Tatabánya Vértanúk tere 1. László Kálmán tatabanya@mvh.gov.hu 34/814-520 34/814-521
Nógrád Salgótarján Múzeum tér 1. V. em. Pecze József salgotarjan@mvh.gov.hu 32/814-520 32/814-521
Somogy Kaposvár Ond Vezér u. 1., Fô u. 16. Baranyai Sándor kaposvar@mvh.gov.hu 82/814-900 82/814-901

82/814-920 82/814-921
Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Hôsök tere 9. Takács Szabolcs nyiregyhaza@mvh.gov.hu 42/814-900 42/814-901
Tolna Szekszárd Augusz I. u. 7. Kovács Judit szekszard@mvh.gov.hu 74/814-520 74/814-521
Vas Szombathely Rákóczi F. u.1. Olasz Miklós szombathely@mvh.gov.hu 94/814-520 94/814-521
Veszprém Veszprém Buhim u. 12., Radnóti tér 2. Dr. Soós Kálmán veszprem@mvh.gov.hu 88/814-900 88/814-901

88/814-920 88/814-921
Zala Zalaegerszeg Bíró Márton u. 38., Kosztolányi út 10. Badacsonyi Lajos zalaegerszeg@mvh.gov.hu 92/814-900 92/814-901

92/814-920 92/814-921
A Somogy, Zala és Veszprém megyei kirendeltségek megosztva, két helyen vannak.

◆ A Bizottság 2000. április 19-ei 824/2000/EK rendelete a gabo-
nafélék intervenciós ügynökségek által történô átvételére vonat-
kozó eljárások kialakításáról, valamint a gabonafélék minôségé-
nek meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapítá-
sáról.

◆ A Bizottság 1993. július 28-ai 2273/1993/EGK rendelete a
gabona intervenciós központok meghatározásáról.

◆ A Tanács 2003. szeptember 29-ei 1784/2003/EK rendelete a
gabonafélék közös piaci szervezetérôl.

◆ A Bizottság 1998. december 22-ei 2808/98/EK rendelete az
euróval kapcsolatos agrimonetáris rendszernek a mezôgazdaság-
ban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapí-
tásáról.

◆ A mezôgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirôl és az
ezzel összefüggô törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII.
Törvény.

◆ Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végre-
hajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érin-
tett ügyfelekkel összefüggô ügyfélregiszter létrehozásáról és az ez-
zel kapcsolatos nyilvántartásba vételrôl szóló 141/2003. (IX. 9.)
Korm. rendelet. 

◆ A mezôgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenció-
járól szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet.

◆ A gabona és rizs intervenciójáról szóló 66/2004. (IV. 29.)
FVM rendelet.

4. számú melléklet: Kapcsolódó jogszabályok

3. számú melléklet:
Megyei MVH kirendeltség adatai

A felajánlót terhelô szállítási költség:

C<A esetén A–C távolságra

B>A esetén A távolságra
(Az MVH megtéríti a B–A távolság költségét)

Helyben maradó áru esetén A távolságra

C = 20 km

B = 40 km

Raktár I.

Raktár II.

Felajánlás
helye

A = 30 km
O

Intervenciós
központ



Megnevezés Búza Durumbúza Kukorica Árpa Cirok
1. Kaposvár + + +
2. Békéscsaba + + +
3. Orosháza + +
4. Mezôkovácsháza + +
5. Berettyóújfalu + + +
6. Karcag + + + +
7. Enying + +
8. Tamási + +
9. Jászapáti + + +
10. Mohács + + +
11. Nyíregyháza + +
12. Székesfehérvár + + +
13. Szarvas + +
14. Szekszárd + +
15. Bácsbokod + +
16. Mezôkövesd + + +
17. Kôrösladány + +
18. Nagykanizsa + + +
19. Mosonmagyaróvár + +
20. Paks + + +
21. Szentlôrinc + + +
22. Tab + +
23. Dombóvár + +
24. Hódmezôvásárhely + + + +
25. Encs + +
26. Hajdúnánás + + +
27. Sárbogárd + +
28. Makó + +
29. Marcali + +
30. Kál + +
31. Bábolna + +
32. Gyôr + +
33. Törökszentmiklós + +
34. Zalaegerszeg + +
35. Pápa + + +
36. Debrecen + +
37. Pusztaszabolcs + +
38. Cegléd + +

39. Szombathely + +
40. Tiszafüred + +
41. Barcs + +
42. Nagycenk + +
43. Csorna + + +
44. Kalocsa + +
45. Miskolc + +
46. Szentes + +
47. Szerencs + + +
48. Celldömölk + +
49. Nagyatád + +
50. Kisvárda + +
51. Szolnok + +
52. Szatymaz + +
53. Kunszentmárton + +
54. Szabadszállás + +
55. Nyírmeggyes + +
56. Harkány + +
57. Gyöngyös + +
58. Somogybabod + +
59. Nagykáta + +
60. Kecskemét + + +
61. Somogyvár + +
62. Penyige + +
63. Kiskunlacháza + +
64. Sellye + +
65. Vasvár + + +
66. Vásárosnamény + +
67. Jánoshalma + + + +
68. Aszód + + +
69. Tatabánya + +
70. Budapest + +
71. (A) Balassagyarmat + +
72. (B) Devecser + +
73. (C) Türje + +
74. (D) Polgár + +
75. (E) Putnok + +

52004/4 • VETÔMAG

3. számú melléklet:
Magyarországi intervenciós központok

3. számú melléklet: A magyarországi intervenciós központok listája és elhelyezkedése

Megnevezés Búza Durumbúza Kukorica Árpa Cirok



Kezdjük ott, hogy a magyar érdekek képvi-
seletére állandó szakmai csoport mûködik
Brüsszelben. Az egyesülésig aktív megfi-
gyelôi státuszban, jelenleg már teljes jogú
feladatokkal, mintegy 100 fôs létszámmal,
új önálló székházban. Az „Állandó Képvise-
let” nem nagykövetségi feladatokhoz kap-
csolódik, hanem mintegy kihelyezett ma-
gyarországi kormányhivatal végzi a munká-
ját. Ezen belül mûködik az ÁK Mezôgazda-
sági Osztálya, amely egy 4 szakemberes
részleget jelent. 

Ha figyelembe vesszük, hogy az EU jog-
szabályainak és a közös költségvetésnek a

fele az agrárgazdálkodáshoz kapcsolódik,
tartalmában és méreteiben is jelentôs
feladatot látnak el. Feladataik általános-
ságban az alábbiak szerint csoportosítha-
tók.

◆ Az agrárpolitika jogszabály-alkotásá-
ban való folyamatos részvétel, az elôkészí-
tés elsô lépésétôl végigkísérve a rendelet
tartalmi kialakulását. Mivel a rendelet
elôírásai a magyar gazdálkodókra is érvé-
nyesek nem mindegy az elôkészítô munka
hatékonysága. A rendelet-tervezet a Mezô-
gazdasági Képviselôk Bizottságán (SCA),
majd az Állandó Képviselôk Bizottságán
(COREPER) át kerül elôkészítésre.

◆ Az agrárpolitika jogszabályi elôírá-
sain túl azok végrehajtása is jelentôs. Itt a
témánként kialakított bizottságok munká-
ján keresztül kell érvényesíteni nemzeti ér-
dekeinket. Annál is inkább, mert az adott
téma jellegébôl adódóan, heti rendszeres-
séggel üléseznek az irányító ill. tanácsadó
bizottságok.

◆ Kapcsolattartás a tagállamok szak-
diplomatáival.

◆ Igény esetén háttér-információk
gyûjtése, továbbítása, illetve szakmai
programok technikai szervezése, stb.

Ehhez természetesen mind szakmailag,
mind eljárási gyakorlatban naprakészen
felkészültnek kell lenni, ami egymagában
is nehéz feladat. Az ÁK Mezôgazdasági
Osztálya az FVM Tagállami mûködési Fô-
osztályával dolgozik együtt. A vetômag
szakterületen az OMMI mint minôsítô in-
tézmény, minden egyéb vetômag témában
a Vetômag Szövetség és Terméktanács és

szekciói lehetnek az ÁK együttmûködô
partnerei. Természetesen, ha erre fel tu-
dunk készülni. Ez utóbbi a VT tagságának
együttmûködési szándékán is múlik (adat-
szolgáltatás, stb.) Ennyi tehát a döntések
elôkészítési, elôzetes véleményezési folya-
mata.

Az EU döntéshozó
rendszerének bemutatása

Az EU döntéshozó rendszere a Tanács, a
Bizottság és a Parlament együttmûködé-
sén alapul.

Az Európai Tanács a tagállamok kor-
mányainak (kormányfôinek) döntéshozó
szervezete. Elnökét féléves forgásban a
tagállamok kormányfôi adják. Ennek része
a Miniszterek Tanácsa (röviden Tanács).
A Tanács az EU meghatározó döntéshozó
szervezete. Eredményes tevékenységét a

szakterületnek megfelelô miniszterek
összehívásával biztosítja. 

Az agrárminiszterekbôl álló Mezôgaz-
dasági és Halászati Tanács tárgyalja az
agrárium kérdéseit. Magyarországot Dr.
Németh Imre miniszter képviseli. Havonta
ülésezik. Az ügyek elôkészítését két bizott-
ság végzi, akik heti rendszerességgel ülé-
seznek. Ezek az Állandó Képviselôk Bizott-
sága (COREPER I) és a Mezôgazdasági Kü-
lönbizottság (SCA). E két bizottság között a
szakterületek felosztásra kerültek. Az SCA-
ban Dr. Vajda László fôcsoportfônök a ma-
gyar képviselô. Az elôkészítô munkát a té-
máknak megfelelôen differenciált, mintegy
180–190 tanácsi munkacsoport végzi.
A tényleges mindennapi munkát az Euró-
pai Bizottság látja el, ami tulajdonképpen
megfelel az adott tagállamokban mûködô
minisztériumoknak. A bizottságok élén a
biztosok állnak és a hivatali feladatokat a
fôigazgatóságok bonyolítják. A fôigazgató-
ságok szervezésében egy adott szakterüle-
tet szakbizottságok fognak össze. A mezô-
gazdaság területén közel 60 szakbizottság
dolgozik. Ilyen például a Gabona Bizott-
ság, amely minden csütörtökön ülésezik.
A különbözô szakbizottságokkal, illetve az
EU-s szakigazgatással magyar részrôl az
FVM Tagállami mûködési Fôosztály tartja a
kapcsolatot, képviseli a hazai agrár-köz-
igazgatási álláspontokat. Ez tehát az EU
kormányzati szervezete.

Külön terület az Európai Parlament
(EP), melybe nemrégiben választottunk
képviselôket. A Parlament alapvetôen véle-
ményezô szervezet, megalakulásakor ta-
nácsadó szervezet volt, ami fokozatosan
alakult át jelenlegi jogalkotói, felülvizsgá-
lati szerepébe. Az Európai Parlamentnek
jelenleg 721 képviselôje van. Ebbôl 24 kép-
viselôt ad Magyarország. Az FVM részérôl
az EP-vel a kapcsolatokat a Parlamenti,
Európai Parlamenti és Társadalmi Kapcso-
latok Fôosztálya tartja.

Az EU döntéshozó szervezeteivel a kap-
csolattartás a tagállamok kormányain ke-
resztül biztosított. Magyarország ennek me-
netét kormányhatározattal /1007/2004. sz.
(II.12.) és 1107/2002. (VI.28.)/ és kormányren-
delettel /70/2003. (V.19.)/ szabályozza. Leg-
fôbb szervezete az Integrációs Kabinet, mely-
nek vezetôje a mindenkori külügyminiszter.
Elôkészítô szervezetei az Európai Koordiná-
ciós Tárcaközi Bizottság (EKTB), illetve a
Közigazgatási Államtitkári Értekezlet (KÁE).

Csak a szervezetek címeire szorítkozva is
látható, hogy széleskörû és minden szakterü-
letet felölelô jogalkotói, közigazgatási rend-
szert mûködtet az EU. A jogalkotásnak azon-
ban csak egyik oldala a közigazgatási terület.
Másik oldala a társadalmi szervezetek széles-
körû kapcsolatrendszere. A késôbbiekben en-
nek bemutatására is sort kerítünk.

H. T. 
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A „magyar” EU adminisztráció
Az FVM és az OMgK közös különszáma jó tájékoztatót adott ki az EU
adminisztrációs folyamatok megismerése érdekében. Úgy gondolom,
nem árt, ha ennek tartalmával a Vetômag Szövetség és Terméktanács
tagsága is tisztában van.



Tanultuk valamikor, hogy az élô szerveze-
tek öröklött tulajdonságait a gének hatá-
rozzák meg. Azt, hogy egy-egy gén milyen
tulajdonságot hordoz, a tudomány fokoza-
tosan kezdi megismerni. Manapság már
számos olyan technika létezik, ami lehetô-
vé teszi egy adott tulajdonságot hordozó
idegen gén(ek) beépítését egy olyan nö-
vényfajba, amely a kívánt tulajdonsággal
nem rendelkezik. Az így létrehozott GMO
szervezet tehát olyan beavatkozás eredmé-
nye, amely természetes úton nem keletkez-
het. A tulajdonság kialakításáért felelôs
transzgént felfedezôje szabadalmaztatja, s
az új tulajdonsághordozó eredményeivel
kihasználja azok elônyeit. A genetikailag
módosított növényfaj, a beépített idegen
DNS szakaszt, ivaros úton (önbeporzás,
idegenbeporzás) utódaiba továbbörökíti.
Az idegen gén „elszabadulásának” különö-
sen nagy a veszélye az idegenterméke-
nyülô növényeknél (pl. kukorica), ahol
ugyanazon, vagy esetleg rokon faj nem GM
fajtái is a GM növény pollenje által befer-
tôzôdhetnek.

A gondok itt kezdôdnek

Feltételezhetô veszély ugyanis, hogy a
beültetett gén elszabadul és tulajdonsá-
gait, vagy azokhoz kapcsolódó kölcsönha-
tásokat más szervezetbe (élôlénybe) átviszi
és megbolygatja a föld élôlényeinek lát-
szólagos egyensúlyát.

A tulajdonság elvándorlása idegen be-
porzás útján szennyezi a GMO mentes faj-
tákat, és így azok nem felelnek meg erede-
ti termesztési céljaiknak (pl. árukukorica,
kukorica vetômag, csemegekukorica).

Az idegen beporzás hatására az egyéb-
ként GMO mentes termék GMO tulajdon-
ságokkal fog rendelkezni. Mivel a hordozó
gén szabadalmazott, az áttelepülés módjá-
tól függetlenül szabadalmi birtoklás való-
sul meg és a módosító gén tulajdonosa
kártérítési pert indít, és nyer meg (pl. ká-
posztarepce Dél-Amerikában).

Az említett következményektôl félve, az
európai országok lakosságának jelentôs ré-
sze elutasította a GMO jelenlétét. Az EU a
közvélemény hatására, igen szigorú enge-
délyeztetési eljárásokat vezetett be egy-
részt a GMO szervezetekbôl elôállított ter-
mékekre, másrészt a tulajdonságokat hor-
dozó növényfajták minôsítésére, engedé-
lyeztetésére és forgalmazására.

Élelmiszerek esetében jelenleg ott tar-
tunk, hogy a terméken fel kell tüntetni a

GMO tartalom tényét, a vevô döntésére
bízva: fenntartja-e félelmét, vagy fogyasztja
az adott valamit.

A GM fajtáknál bonyolultabb a helyzet.
A tulajdonságok (idegen megtermékenyü-
lés, mechanikai keveredés, stb.) vándorol-
nak, és mire a felhasználó dönthet, a fertô-
zések megnövekedett aránya miatt – nin-
csen mirôl dönteni. Ezért a fajtákkal szem-
ben szigorú jogi tilalmak mûködnek. Jelen-
leg a GMO európai fertôzöttségének mér-
tékérôl abszolút egyértelmû információnk
nincsen. Hírek szerint Spanyolországban,
Portugáliában, Romániában és Bulgáriá-
ban jelentôsebb mértékû a GMO jelenléte.
Franciaországban van elismert fajta, de
forgalomba hozatala tilos. A többi európai
államban nincs, és igen vigyáznak arra,
hogy ne is legyen. Ma, aki ide beszállít, an-
nak különbözô szintû igazolásokkal kell
mentességét bizonyítania. Eleinte nyilat-
kozatokat is elfogadtak, ma már tételes
vizsgálatokat kérnek a nyilatkozat mellé.
Egy vizsgálat az OMMI díjtétele szerint
szántóföldi fajok esetében 43.000 Ft + min-
tavételi díj.

Az EU – megítélésem szerint – érdekes
módon szabályozza, illetve módosította a
GM fajták helyzetét.

◆ Fenntartotta a szigorú elôzetes el-
lenôrzési rendszert és engedélyeztetési el-
járást.

◆ Kiadta a 2001/18 EK rendeletet és
ahhoz kapcsolódóan Bizottsági Ajánlást
(C/2003/2624) az „Ökológiai gazdálkodás
együttélésének (koegzisztenciájának) biz-
tosítására”, ami „magyarul” azt tartalmaz-
za, hogyan lehet egymás mellett hagyomá-
nyos és GM fajtákat termelni. Az ajánlás
elôre leszögezi, hogy ennek lehetôsége

nem zárható ki és a speciális intézkedése-
ket – az ajánlásban leírtakat figyelembe vé-
ve – a tagállamoknak kell kialakítani, és
jogszabályban rögzíteni.

◆ Új tényezô, hogy az EU 17 kukorica-
moly rezisztens GM fajtát felvett a Közös-
ségi Fajtalistára. Igaz változatlanul fenn áll
az a rendelkezés, ami a GMO forgalmazá-
sát, felhasználását külön engedélyeztetés-
hez köti.

Figyelembe veendô nemzeti
specialitásaink

◆ Árukukorica termesztést átlagosan 1,2
millió hektáron végzünk. A termésátlagot 6
t/ha-nak véve, a betakarított összes termés
7,2 millió tonna körüli egy jó, de nem kiug-
ró évben. Ha a belföldi takarmányigényt 4
millió tonnára becsüljük, kiszállításra 3
millió tonna kerülhet. Piacunk az EU (be-
leértve az intervenciót is). A vevôi kör álta-
lában kiköti a GMO mentesség igazolását,
ami jelenleg igen jelentôs költségnövelô
tényezô. Kukoricatermesztés – ismert mó-
don – az egész országban folyik, jellegébôl
adódóan kis és nagyüzemben egyaránt. Ha
tehát megjelenik itt-ott a GMO állomány
az idegen beporzás hatására jelentôs terü-
letek termése eladhatatlanná válik. Ne fe-
lejtsük el, itt nem arról van szó, hogy egyik
kukorica beporozza a másikat, és mivel
nem továbbszaporításra kerül ennek hatá-
sa érdektelen. A GMO-val fertôzött kukori-
ca értékesítése, felhasználhatósága jelen-
leg nem megoldott, egyszerûen értékesít-
hetetlen. Az esetlegesen elôforduló fertô-
zöttség mértékére sincsen elfogadott ha-
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tárérték (lásd. Vetômag folyóirat 2004/2. szám,
17. oldal).

◆ Magyarországon átlagosan 50 ezer
ha-on állítunk elô hibrid kukorica vetôma-
got általában 250–350 fajtából, mintegy
1000–1100 táblán. Az adott fajták szülôi
komponenseinek elôállítása is izolációs
távolságot igényel. A szakma nagyon jól
tudja mit jelent, mint megoldandó feladat
az elôállítások izolációja, mennyire fontos
követelmény a fajtatiszta vetômag biztosí-
tása. A megtermelt vetômagnak 60–70 szá-
zaléka kerül exportra, s ezzel Franciaország
után a második helyen állunk. A vetômag-
elôállítás folyamata igen sok embernek je-
lent teljes, vagy részleges megélhetést. De
azt is mérlegelnünk kell, hogy a hagyomá-
nyos hibrid kukorica fajták hány cégnek –
gyakorlatilag az összes jelentôs nemzetkö-
zi cégnek – adnak vetômag-szaporítási le-
hetôséget. A GMO megjelenése ellehetet-
leníti a magyar vetômag-szaporítást.

◆ Évente 48–55 ezer hektáron terme-
lünk csemegekukoricát. A feldolgozott ter-
mék jelentôs része konzerv, vagy mirelit
formájába kerül a határainkon túlra. Ma-
gyarország feldolgozott csemegekukorica
exportjával az EU 15-ök legjelentôsebb be-
szállítója. A GMO szennyezôdés veszélye
tönkre teheti ezt az iparágat is.

Mind a hibrid kukorica vetômag-elôál-
lítás, mind a csemegekukorica termesztés
öntözött körülményeket igényel. Öntözhe-
tô területekbôl nem állunk jól, ami azt je-
lenti, hogy az idegenbeporzás veszélye a
hasznosítható termôhelyeket is korlátozza.

A kukorica-termesztésen túlmenôen
még két területre célszerû odafigyelni.

a) Magyarországon jelentôs termesz-
tést folytatnak a határon kívüli piacra az
ÖKO árutermesztôk. Az öko termékek
elôállítása ütközik a GMO termesztés lehe-
tôségével.

b) Megvan a veszélye, hogy idegen be-
porzás útján vétlenül szabadalom bitorló-
jává válik a termelô. Erre is volt már példa
és a szabadalom tulajdonosa pert nyert.

Elônyök vagy hátrányok

Nézzük meg, milyen elônyökkel, vagy hát-
rányokkal jár számunkra a GM fajták jelen-
léte. Az biztos, hogy csak ott értékesíthetô,
ahol elfogadja a vevô a fertôzöttség tényét.
Nekünk piacunk az EU, ahol a vevô saját
egészségére igen sokat ad és ô dönti el,
mit vesz meg és mikor.

Lehet, hogy túlkomplikáljuk a GMO el-
vándorlás veszélyeit, de mire errôl a vevô
meggyôzôdik, mi nem tudjuk értékesíteni
termésünket.

A hazai árutermesztésben a GMO fajták
megjelenése a termés mennyiségében, az
elôállítás költségeiben nem jelent kima-
gasló elônyt. Jelenlegi fajtahátterünk, ku-
korica fajtáink terméskapacitása nincsen
kihasználva. Az agrotechnikai hiányossá-
gokat, tápanyag, talajmûvelés, öntözôvíz

hiányát nem pótolja a GMO, hiszen ezek-
nél a fajtáknál is megvan az agrotechnikai
követelmény.

Meggondolandó milyen mértékben
számolja fel a GM fajták megjelenése a ver-
senyhelyzetet. A GM fertôzés visszafordít-
hatatlan folyamat. Következménye, hogy
kiszorul a piacról a jelenlegi fajtaválaszték
és csak 2–3 cég GM fajtája marad. A ver-
senyhelyzet csökkentése egymagában
megengedhetetlen.

A hazai kukoricatermesztés eredmé-
nyeit jelentôs mértékben annak köszön-
hetjük, hogy fajtakínálatban minden jelen-
tôs cég – akinek volt fajtája – versenybe in-
dult a magyar piacon.

A versenyhelyzet korlátozása befolyá-
solni fogja a vetômag árát és a GM fajta
használatához szükséges vegyszer árát is.
Azok a költségek, amik a GMO elôállításá-
nál, piacra kerülésénél fölmerültek, meg
kell térüljenek, és ezt csakis a felhasználók
fizethetik meg.

Miért tekintem a felsorolt gondokat
„nemzeti specialitásnak”?

Mert nálunk jóval kisebbek a méretek,
nem autózunk órák hosszat kukoricatáblák
mellett, így sokkal nagyobb az idegen meg-
termékenyülés veszélye, ami egyértelmûen
felszámolja mindazt, amit a kukoricánál je-
lenleg jövedelmezônek tartunk. A folyamat
visszafordíthatatlan, mert ha itt-ott megje-
lenô GM kukorica lefertôzi az országot,
nem tudjuk a „mentességet” igazolni és vé-
ge jelenlegi lehetôségeinknek. A fenntartá-
sok tehát nem a „tudomány megkérdôjele-
zésébôl”, vagy a „nemesítési eredmények”
kétségbe vonásából származnak, hanem
egyszerûen a hazai adottságokból.

Ha azonban abból indulunk ki, hogy til-
tani nem lehet, hanem „kell” a GMO és
nem GMO együttélését biztosítani – EU
irányelv –, elsô dolgunk kell legyen a ma-
gyar gazdálkodók tájékoztatása. Ez a cikk is
ezt szolgálja. Tudnia kell minden gazdálko-
dónak, hogy a GM fajta elvetése nemcsak a
fajta kipróbálását jelenti.

Második lépés, hogy mielôbb létre kell
hozni – az EU javaslata alapján – az
„együttélést” (koegzisztencia) biztosító
jogszabályokat. Hasonló jogszabályt az EU
meghatározó országai már elkészítették.

A jogszabályokkal kapcsolatosan a kö-
vetkezôket alapvetôen szabályozni kell:

– Az információ lehetôsége. Vagyis
hogy a termelôk tisztában legyenek a GM
fajták termelésének következményeivel és
lehetôségeikkel. 

– A GMO fajták termesztési és forga-
lomba hozatalának biztonságos megte-
remtése (koegzisztencia).

– A termesztésbôl származó károk
megtérítésének elôírása.

A készülô jogszabálynak az alábbiakat
kellene tartalmaznia:

1. Aki Magyarországon GM fajtát kíván
forgalomba hozni, szándékát köteles beje-
lenteni a faj, a fajta, a forgalmazásra szánt
vetômag tömege és a várható forgalmazás
helyének megjelölésével. A forgalmazónak

meghatározott kauciót kell befizetnie, ami
fedezetet jelent a GMO mentes áru folya-
matos vizsgálatára. Csak így oldható meg
egyrészt az információ, másrészt a hagyo-
mányos kukoricatermesztôk GMO jelenléte
miatt megnövekedett költségeinek fedeze-
te.

2. A vetômag forgalmazójának a meg-
termelt GMO áru értékesítése érdekében
integrátorként kell mûködnie és a forgal-
mazás feltételeként maradéktalanul fel kell
vásárolni a GMO terméket, gondoskodni
kell annak piaci értékesítésérôl, felhaszná-
lásáról. Ezzel el kell kerülni az értékesíthe-
tetlen készleteket és a mechanikai kevere-
dést. Ne felejtsük el, hogy jelenleg ameri-
kai üzemekben elôállított GMO kukoricá-
ból túltermelés van. Amíg a piac nem fo-
gadja a GMO terméket, annak készletezési
gondjai nem terhelhetik a magyar gazdál-
kodókat.

3. Azoknak a termelôknek, gazdálko-
dóknak, akik GM fajtát kívánnak termeszte-
ni, a termôhely és más kukoricatermesztô
terület között 1.000 m-es izolációt kell biz-
tosítani. A megnövelt izolációs távolság
azért szükséges, mert a GM fajtákkal törté-
nô idegen beporzás következményei elté-
rôek a hagyományos idegen megterméke-
nyüléstôl. Az utóbbi esetben a termés ét-
kezési vagy takarmány felhasználásának
nincsen akadálya, de ha a beporzást GM
fajta okozza, az már fertôzöttnek minôsül
és felhasználására külön elôírások vonat-
koznak. A termesztés szándékát legalább
120 nappal elôbb kell nyilvánosságra hoz-
ni, hogy megfelelô módon lehessen az
érintetteknek a termesztés körülményeit
kialakítani. A termelônek is kauciót kell le-
tétbe helyezni az esetleges károk elkerülé-
se érdekében.

Csak akkor beszélhetünk koegziszten-
ciáról, ha a „mentes” és GMO kukoricának
azonos lehetôséget biztosítunk.

◆ Nem azonos a lehetôség, ha a „men-
tesnek” komoly többletköltségeket kell ál-
doznia termékének folyamatos vizsgálatá-
ra.

◆ Nincs azonos lehetôség, ha bármikor
kiderülhet, hogy a szomszéd GM fajtát ve-
tett, és annak következményei befolyásol-
ják az én forgalmazási lehetôségeimet.

◆ Nem azonos a lehetôség akkor sem,
ha a döntést a fogyasztóra bízzuk, mert
nem lesz mirôl döntenie, hiszen megfelelô
„versenyhelyzet” hiányában el fog tûnni a
mentes kukoricaállomány.

A szakmának azt is meg kell gondolnia,
hogy egy „fertôzött” Európában milyen
elônyt jelenthet, ha mi „környezetbarát ha-
gyományos” kukoricát termelünk és milyen
„versenyhelyzetet” jelenthet, ha csak azt
tudjuk, amire más is képes.

A Vetômag Szövetség és Terméktanács
felkérte a FVM illetékes államtitkárát a
szükséges jogszabályok mielôbbi elkészíté-
sére és fentieknek megfelelôen közölte
szakmai álláspontját.

Dr. Hullán Tibor
igazgató
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A vetômag szabadáras termék, így árát –
beleértve a fajta nemesítését, felszaporítá-
sát is – az elôállítási költségek, és a keres-
let határozza meg. A Vetômag Szövetség
és Terméktanács évek óta felkéri tagjait,
hogy az elmúlt év fajra vetített átlagos
végfelhasználói árait közöljék. Tehát azt az
árat, amit közvetlenül a felhasználónak
kell fizetnie. Fajon belül az ár függ az adott
fajtától, szaporítási fokától, kiszerelés
módjától és természetesen még igen sok
egyéb tényezôtôl, amit itt felsorolni feles-
leges.

A Szövetség az adatközlôtôl a követke-
zôket kérdezi:

◆ Adott faj vetômagjának közvetlenül
felhasználó felé végzett értékesítéskor mi
volt a legalacsonyabb (minimum) és mi
volt a legmagasabb (maximum) értékesíté-
si ár.

◆ Az adott faj forgalmazott vetômagtö-
megének az átlagos értékesítési ára.

Az adatszolgáltatónak módjában van
szükség esetén indokolni az árat, pl. szu-
perelitre, kistasakos vetômagra, stb. vonat-
kozik. Ez azért indokolt, mert – durva pél-
dát mondva – nem lehet átlagolni a kuko-
ricavonalak és a négyvonalas hibridek ve-
tômagárát. A Vetômag Szövetség és Ter-
méktanács a beérkezett adatsorból egy-

szerû átlagot számol, és ezt tekinti végle-
gesnek. Súlyozott átlag kiszámítására nin-
csen lehetôség, mert ehhez a forgalmazott
vetômag tömegét is ismernünk kellene.

Az 1. sz. mellékletben a 2004. évi vetômag
árakat, a 2. sz. mellékletben az elmúlt öt év
adatsorát közöljük a változások áttekinthe-
tôsége érdekében.

Szeretném ezúton is megköszönni az
adatszolgáltatók munkáját. Igaz, hogy az
adatszolgáltatás Alapszabályban rögzített
kötelezettség, mégis, a többletmunkáért
köszönet jár, mert az információ mindenki
számára érték.

- hullán -
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Vetômagárak változása 2004-ben

1. sz. melléklet
2003. év ôszén és 2004. év tavaszán vetésre forgalmazott
jelentôsebb növényfajok vetômagjának átlagos ára
s mennyisége

Faj Átlagár Ft/t Minimum ár Ft/t Maximum ár Ft/t
Angolperje 391.090 372.519 406.805
Bab száraz fogy. 645.669 553.700 731.388
Bab zöld fogy. 874.467 726.174 1.066.749
Baltacim 220.000 220.000 220.000
Biborhere 375.000 375.000 375.000
Borsó száraz fogy. 90.373 86.249 94.328
Borsó zöld fogy. 228.482 193.707 266.219
Cirok 745.824 676.127 855.160
Csemegekukorica 3.437.027 2.948.131 4.154.753
Édes csillagfürt 324.375 291.750 330.000
Fénymag 147.546 144.500 157.714
Fômagkeverék 87.400 65.000 131.200
Köles 129.837 123.451 139.177
Kukorica hibrid 709.970 550.923 906.279
Lóbab 90.000 90.000 90.000
Lucerna 682.466 641.305 717.362
Magyar rozsnok 650.000 650.000 650.000
Mák 5.482.500 5.115.000 5.850.000
Muharmag 244.808 194.800 303.536
Mustár 320.880 319.611 325.227
Napraforgó hibrid 2.463.877 2.102.241 2.830.479
Olajlen 210.250 207.500 223.000
Olajretek 363.211 363.211 363.211
Olajtök 2.407.640 2.407.640 2.407.640
Olaszperje 105.498 105.498 105.498
Ôszi árpa 61.424 59.283 63.519
Ôszi búza 61.008 58.999 64.996
Ôszi durumbúza 47.500 44.500 50.000
Pannonbükköny 180.000 180.000 180.000
Phacélia 615.604 553.980 667.380
Pohánka 204.257 178.500 211.823
Repce 1.900.054 1.675.124 2.419.322
Rétiperje 624.940 624.940 624.940
Rozs 80.592 76.040 85.433
Szarvaskerep 855.000 855.000 855.000
Szója 141.018 139.643 157.143
Szöszösbükköny 176.308 169.000 195.667
Szudánifû 398.747 364.611 447.889
Tavaszbükköny 117.713 111.500 129.500
Tavaszi árpa 67.628 65.628 70.124
Tavaszi búza 68.709 66.415 69.220
Tavaszi durumbúza 90.000 80.000 100.000
Tönköly búza 130.000 130.000 130.000
Triticale 61.016 59.305 63.713
Vöröscsenkesz 473.777 473.777 473.777
Vöröshere 670.585 582.500 755.000
Zab 64.307 62.665 67.017

2. sz. melléklet
Jelentôsebb növényfajok vetômagjának átlagos ára
/Ft/tonna/ 2000–2004. év

Faj 2000 2001 2002 2003 2004
Angolperje 211.779 308.750 418.333 470.000 391.090
Bab száraz fogy. 310.958 446.267 558.857 670.134 645.669
Bab zöld fogy. 491.778 801.542 903.333 937.486 874.467
Baltacim 166.500 143.220 196.667 217.689 220.000
Biborhere 159.000 176.667 430.000 325.153 375.000
Borsó száraz fogy. 68.711 77.863 86.119 80.842 90.373
Borsó zöld fogy. 155.730 134.050 206.836 196.208 228.482
Cirok 357.586 492.648 756.001 682.345 745.824
Csemegekukorica 2.806.493 3.519.444 2.296.079 3.314.452 3.437.027
Édes csillagfürt 104.666 88.891 115.000 113.964 324.375
Fénymag 80.890 97.297 159.631 186.786 147.546
Fûmagkeverék - - - 585.000 87.400
Köles 81.956 86.768 130.876 118.776 129.837
Kukorica hibrid 326.078 465.919 671.456 748.741 709.970
Lencse - 159.700 - 125.000 -
Lóbab 63.500 83.333 66.500 61.113 90.000
Lucerna 640.668 762.511 675.852 664.752 682.466
Magyar rozsnok - - 452.500 540.000 650.000
Mák 3.426.126 3.786.000 5.650.000 3.503.500 5.482.500
Muharmag 139.328 105.037 212.329 195.800 244.808
Mustár 130.711 171.119 283.254 255.324 320.880
Napraforgó hibrid 1.220.688 1.584.307 2.210.487 2.145.262 2.463.877
Olajlen 92.015 147.750 162.500 127.800 210.250
Olajretek 154.140 129.453 278.864 211.838 363.211
Olajtök - - - 1.983.252 2.407.640
Olaszperje 151.667 110.000 230.450 106.000 105.498
Ôszi árpa 24.395 - 48.610 53.284 61.424
Ôszi búza 31.309 - 51.447 53.712 61.008
Ôszi durumbúza 43.628 - 54.333 69.635 47.500
Pannonbükköny 205.816 108.000 120.150 178.000 180.000
Phacélia 390.000 513.600 568.750 514.250 615.604
Pohánka 114.470 147.510 168.047 120.758 204.257
Repce 376.979 710.400 1.250.108 1.363.859 1.900.054
Réti csenkesz - 454.000 452.500 - -
Rétiperje 271.000 640.667 601.667 700.000 624.940
Rozs 28.295 - 48.412 50.822 80.592
Szarvaskerep 745.000 758.678 837.000 900.000 855.000
Szója 89.417 74.091 125.551 138.563 141.018
Szöszösbükköny 146.575 192.540 251.750 178.950 176.308
Szudánifû 143.263 232.559 426.720 613.129 398.747
Tavaszbükköny 130.143 101.750 151.500 183.667 117.713
Tavaszi árpa 30.952 42.651 54.597 54.432 67.628
Tavaszi búza 54.995 48.532 56.672 59.450 68.709
Tavaszi durumbúza - - - 56.000 90.000
Tönköly búza - - 81.279 130.000 130.000
Triticale 23.209 - 48.311 52.444 61.016
Vöröscsenkesz 250.648 414.200 385.000 372.667 473.777
Vöröshere 811.771 661.410 629.167 659.524 670.585
Zab 31.861 40.410 51.900 53.588 64.307



A kongresszus felépítését tekintve, több
szakmai szervezet részkongresszusának
összessége egy rendezvényzáró összefogla-
lóval a végén. A konferencia sorozatból
kettô volt különösen érdekes: a Hibrid
kukorica Termesztôk Szövetségének és az
Európai Kukorica Termesztôk Szövetségé-
nek kongresszusa. Az esemény idén is szé-
les körû érdeklôdésre tartott számot. Ezt
igazolja a több mint 1200 megjelent részt-
vevô. A rendezvényen számos országból ér-
kezô szakmai szervezetek mellett jelen vol-
tak a nemesítôk, vetômag-forgalmazók is,
hiszen a szakmai találkozó mellett üzletkö-
tésre is kiváló alkalom ez az esemény. A zá-
rónap délutánján rendezett vitafórumon az
EU bôvítések hatását vizsgálták az Unió
mezôgazdasága és különös tekintettel a
kukoricatermesztés szempontjából. Ma-
gyarországot dr. Vajda László /FVM/ képvi-
selte, aki rendkívül felkészülten és színvo-
nalasan válaszolt a feltett kérdésekre.

A rendezvény megszervezésének igen
jelentôs költségét idén még a volt EU-15-
ök állták, Magyarországnak csak az útikölt-
séget kellett fizetnie. Ez a szisztéma azon-
ban a jövôben nem tartható, mivel a szer-
vezôk költségtakarékosságra kényszerül-
nek. Ennek jól látható jele, hogy a konfe-
rencia programja öt napról négy napra rö-
vidült és elmaradtak a korábban jellemzô
egyéb szakmai programok is.

GMO és WTO kérdés

A kongresszus napirendjében évek óta sze-
repel a GMO termesztésének ügye. A ko-
rábbi évek GMO párti hangulatával szem-
ben most egy rendkívüli visszafogottság
volt tapasztalható a kérdésben. A visszafo-
gottság mögött elsôsorban a társadalom
nagy mértékû elutasítása áll a GMO ter-
mesztéssel szemben. Különbözô demonst-
rációk zajlanak folyamatosan Franciaor-
szág szerte, mely a kísérleti parcellák meg-
rongálásával és egyéb megmozdulásokkal
jár együtt. Így próbálják megakadályozni a
genetikailag módosított fajták termeszté-
sét. 

Mindezek hatására, illetve a GMO ter-
mesztéssel várt jövedelemtöbblet elmara-

dása miatt, egyre több gazda bizonytalano-
dik el, vagy hagy fel az ilyen irányú gazdál-
kodással.

Részletes beszámoló hangzott el a
WTO tárgyalásokkal kapcsolatban. A tár-
gyalások során az Európai Unió nagy en-
gedményekre kényszerült. Kereken 1 millió
tonna árukukorica jöhet be vámmentesen
az Unióba a fejlôdô országokból, elsôsor-
ban Dél-Amerikából. A jövôben a szerve-
zetnek még nagyobb lobby tevékenységet
kell kifejteni annak érdekében, hogy az
ilyen és ehhez hasonló engedmények mi-
nél kisebb mértékûek legyenek.

Növényvédelem
és élelmiszer-biztonság

A kukorica növényvédelmének problémája
jelentôs hangsúlyt kapott a kongresszu-
son. Mint ismeretes a Gaucho nevû csává-
zószert Franciaország területén betiltották
mind a napraforgó, mind a kukorica vetô-
magcsávázása esetében. Takács Géza egy
írásos összefoglalót készített a magyaror-
szági kísérletekrôl bizonyítva, hogy az em-
lített szer használata biztonságos és nem
jelent veszélyt a méhek számára. A franciák
a beszámolót örömmel fogadták, hiszen a
magyarországi tapasztalat is komoly érv le-
het a betiltás elleni küzdelmükben. 

A gyomirtó szerek használatával kap-
csolatban felmerült az atrazin használatá-
nak kérdésköre. Franciaországban kiterjedt
vizsgálatokat folytatnak a felszíni vizekben
található vegyszermaradványok mérésére.
A kutatások kimutatták, hogy a felszíni vi-
zek 75 %-a tartalmazott valamilyen szerma-
radványt, melyek közül az atrazin jelenléte
a leggyakoribb, köszönhetôen a korábbi in-
tenzív atrazinos gyomirtási gyakorlatnak.
Az atrazin használatát a sajtó és a társada-
lom nyomására már betiltották, és egyéb,
hazánkban is jól ismert alternatív gyomir-
tási módokat kezdtek használni.

A konferencia során a legnagyobb vitát
a takarmányok mycotoxin-tartalommal
kapcsolatos új szabályzás bevezetése hoz-
ta. A felszólalók szinte egybehangzó véle-
ménye volt, hogy az Európai Bizottság ré-
szérôl megállapított határértékek túlzóak,

és a vizsgálatok nem támasztják alá azok
szükségességét. A jelen határértékek sze-
rint a Franciaországban megtermelt áruku-
korica 35 %-a lenne alkalmatlan takarmá-
nyozási célokra. A jelenlévôk szerint a
felállított és 2006-ban bevezetésre kerülô
határértékeknél valamivel megengedôbb
értékekkel még egyáltalán nem sérül az
élelmiszer-biztonság, viszont kevésbé rom-
lanak a gazdálkodók kilátásai. A szakmai
szervezetnek az egyik fô célja, hogy lobbyz-
zon a kevésbé szigorú myco-toxin határér-
tékek megállapításáért az állati takarmá-
nyok esetében. 

Ebbôl a példából is látszik, hogy
Brüsszel az élelmiszer-biztonság kérdését
mennyire komolyan veszi, amely hatványo-
zottan jelentkezik majd a közvetlenül em-
beri fogyasztásra kerülô termékek, így a
malmi búza eredetigazolását célzó szabá-
lyok szigorításánál is.

Franciaországban egyre komolyabb
gondokat okoz a Diabrotica fertôzés. Tulaj-
donképpen ez az elsô év, hogy a franciák
mérhetôen szembesülnek a kártételével és
lehetséges következményeivel. Egy francia
delegáció járt júniusban Magyarországon,
hogy tanulmányozza a védekezés módjait.
Elsôsorban a preventív védekezésre kell
fektetni a hangsúlyt. Itt szerepet kap a légi
védekezés, mint az imágók gyérítésének
leghatékonyabb módja. A védekezésnek e
formája Franciaországban általában tiltott,
de néhány megyében célzottan, a Diab-
rotica ellen sikerült megszerezni az enge-
délyt.

Vetômag-elôállítás

A vetômag-elôállítás témaköre is nagy
hangsúlyt kapott a konferencián belül.
A jelentôs támogatás ellenére a francia ve-
tômag még mindig drágább, mint a ma-
gyarországi, ezért komoly vetélytársaik le-
hetünk mennyiségben és árban egyaránt.
Franciaországban a Szövetségen belül az F.
N. P. S. M. S. nevû szervezet koordinálja a
vetômag-elôállításokat. Fajtatulajdonos
nem tud vetômagot szaporíttatni a szerve-
zet által megállapított ártól eltérôen. En-
nek hatására elég magas vetômagárakat si-
került elérni.

Környezetvédelem

A vízdíjak nagymértékben emelkedtek
Franciaországban az elmúlt évben, mivel
az olcsó öntözôvizet lehetôvé tevô állami
támogatás megszûnt. Emellett komoly sza-
bályozások születtek a talajvíz, valamint a
felszíni vizek szennyezésének megakadá-
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Beszámoló az 55. Kukorica Kongresszusról
A Vetômag Szövetség és Terméktanács immáron negyedik éve vesz részt
az A. G. P. M. Francia Kukorica Szövetség által rendezett konferencia so-
rozaton. A konferenciának idén Lyon adott otthont szeptember 14–16 kö-
zött. Terméktanácsunkat az elmúlt évekhez hasonlóan Takács Géza /VT
Kukorica Szekció Bizottság elnöke, IKR/ és dr. Marton L. Csaba /VT Ku-
korica Szekció Bizottság, Martonvásári Kutató Intézet/ képviselte.
Takács Géza, a 2004. szeptember 30-án megtartott elnökségi ülésen
tájékoztatta a résztvevôket a kongresszus tapasztalatairól.



lyozására. Az intézkedések következtében
vízparttól 10 m-en belül nem lehet gyom-
irtani és védôsávokat kell a termelôknek
saját költségükre kialakítani. Ehhez kap-
csolódóan sor került egyéb környezetvé-
delmi problémák megvitatására is. A KAP
reform hatására olyan intézkedések szület-
nek, melyek fokozatosan csökkentik a kijut-
tatható vegyszermennyiséget. A kialakuló
támogatási rendszer elônyben fogja része-
síteni azokat, akik pályázatukban tevékeny-
ségükkel környezetvédelmi célokat is tud-
nak szolgálni. Takács Géza példaként emlí-
tette a traktortámogatás azon formáját,
amikor a kért támogatás fejében a gazda
elvégzi a kerékpárutak, erdei sétányok ta-
karítását, illetve a télen a hómentesítést is. 

A mezôgazdaság a jövôben nemcsak
termelés centrikus lesz, hanem a vidék né-
pességmegtartó szerepét fogja erôsíteni.
Az a szemlélet, amely a GMO növények ter-
mesztésével kapcsolatban is felmerül,
hogy olcsón és többet termeljünk, nem
összeegyeztethetô a KAP reform által meg-
szabott irányvonallal. 

Európai Kukorica Termesztôk
Szövetségének
/C. E. P. M./ közgyûlése

A kukorica kongresszus keretei között ke-
rült sor a C. E. P. M. közgyûlésére.

Az Európai Unió bôvülésével új szerve-
zeti formák megalakítására lesz szükség.
Ennek keretében a C. E. P. M is átalakult és
tagjai közé Magyarország is bekerült.

A szervezet közgyûlése a lezajlott tárgyalá-
sok után úgy döntött, hogy a hét tagú el-
nökségbe az EU-15-ök öt tagja mellé Ma-
gyarország és Lengyelország is delegálhat
egy-egy képviselôt. A Szövetségben a sza-
vazati arányokat az összes árukukorica ve-
tésterület mértékében, a vetômag-szaporí-
tó területek figyelembe vételével határoz-
ták meg. Az összesen 31 szavazatból Ma-
gyarország 5, Franciaország 8 szavazati
súllyal rendelkezik majd. A Szövetség kibô-
vítésének részleteivel, alapszabály módo-
sítással kapcsolatban a szervezet vezetôsé-
ge október végén ülést fog tartani Ma-
gyarországon. Az esemény az IKR Rt. támo-
gatásával bábolnai helyszínnel kerül meg-
rendezésre. A fizetendô éves mérsékelt
tagdíj az újonnan belépôk számára ¤500-
1000 körül lesz, amely összeggel a Vetô-
mag Szövetség és Terméktanácsnak hozzá
kell járulnia a szervezet mûködésének költ-
ségeihez. 

Az Európai Kukorica Termesztôk Szö-
vetségének konferenciáján egy részletes
elôadás hangzott el. Ennek keretében ke-
rült ismertetésre az EU kukoricatermeszté-
sének helyzete. A részletes kivetített anyag
magyar fordítása a Terméktanács honlap-
járól letölthetô a www.vetomagtermek-
tanacs.hu címen. Itt csak egy összefoglalót
közlünk a Takács Géza által tartott
elôadásból.

A világ kukoricatermesztô területeibôl
az Európai Unió csupán 7 százalékkal ré-
szesedik, sajnos ez érvényesül a WTO tár-
gyalásokon is. A vetômag vonatkozásában
a helyzet már jóval kedvezôbb, hiszen az
EU-25-ök az összes szaporító-terület 18

százalékát adják, emellett a világ elsô szá-
mú exportôre 40 százalékos részesedéssel.

Szemeskukorica és vetômag tekinteté-
ben Magyarország szerepe jelentôs az EU-
25-ön belül. Az elôbbinek 19, az utóbbinak
28 százalék a terület szerinti részesedése
és ez mindkét területen Franciaország után
a második helyet jelenti. Az Unión belül,
legnagyobb részesedése hazánknak azon-
ban a csemegekukoricából van. (A terület
szerinti részesedés 36 %-os.)

A csatlakozásnak és az idei rekordter-
méseknek köszönhetôen, a kibôvült Unió
szemes kukoricából önellátóvá vált, vetô-
magból pedig az elôállítás mértéke meg-
haladja a felhasználást. Ez változás a ko-
rábbi prognózisokhoz képest, mely az em-
lített két árucsoport tekintetében belsô
hiányt jósolt. 

A jelentés a továbbiakban az egyes
Uniós országokon végighaladva, részlete-
sen elemzi azok kukoricatermesztésének
helyzetét számokban. Figyelemre méltó
változás a közelmúlthoz képest, hogy a ne-
mesítés és a globális felmelegedés hatásá-
ra a kukoricatermesztés északi határa kito-
lódott, már Dániában és Angliában is
megindult a silókukorica termesztés 100-
100 ezer hektáron.

Összegzésként elmondható, hogy Ma-
gyarországnak - négy év alatt - a termesztés
súlyának megfelelô tekintélyt sikerült ki-
vívnia a Szövetségben. A Vetômag Szövet-
ség és Terméktanács kiküldött képviselôit
egyenrangú partnerként kezelték, elfogad-
ták javaslataikat, véleményeiket.

Ruthner Szabolcs
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Október 9–12-én került sor az Európai Ve-
tômag Szövetség /ESA/ rendes éves köz-
gyûlésére Brüsszelben, ahol a Vetômag
Szövetség és Terméktanács (VT) felvételé-
rôl döntöttek. Magyarországon kívül még
négy új uniós tagország (Lengyelország,
Szlovákia, Csehország és Szlovénia) csatla-
kozott a szövetséghez. A rendezvényen kö-
zel 500 vetômagos szakember vett részt.
A VT-t dr. Láng László /alelnök/ és Ruthner
Szabolcs /titkárság/ képviselte ezen a jeles
eseményen. Az ESA-nak az európai vetô-
magágazatban betöltött szerepét jól mu-
tatja, hogy az ülésen részt vettek mindazon
intézmények magas rangú képviselôi, akik-
nek döntései nagymértékben meghatároz-
zák az ágazat mûködésének körülményeit.
Magas beosztású munkatársakkal képvi-
seltette magát az Európai Bizottság több
fôigazgatósága, az OECD és az UPOV, és
jelen volt a Közösségi Növényfajta Hivatal
/CPVO/, a Nemzetközi Vetômag Szövetség
/ISF/, az ISTA vezetôje is. 

A konferencia az egyes fôbb növény-
csoportok szerint kialakított szekciókban

zajlott. A résztvevôk összegezték az év so-
rán elvégzett munkát és felvetették a jö-
vôben megoldásra váró problémákat.
A szekciókon átívelô témák voltak: a kü-
lönbözô termesztéstechnológiák (hagyo-
mányos, GMO és bio) együttélését /koeg-
zisztenciáját/ biztosító intézkedések kiala-
kítása; a szellemi tulajdon és nemesítôi
jogok védelme fôként az öntermékenyülô
növényfajták utántermesztése esetén; nö-
vényvédelmi és vetômag csávázási prob-
lémák, valamint az egységes szabályzás
megteremtésének lehetôsége az Európai
Unióban a DUS és a VCU vizsgálatok terü-
letén.

Az ESA nagy erôfeszítéseket tesz az
EU-s vetômag jogszabályok módosításá-
nak elôkészítésében. A szervezeten belül,
az egyes fontos ügyekre létrehozott mun-
kacsoportok szakértôi, tanácskozási és ja-
vaslattételi joggal vesznek részt az EU in-
tézmények különféle munkabizottságai-
ban. A titkárság odaadó és lelkes csapatá-
nak széleskörû tevékenységének sikeré-
hez nélkülözhetetlen a tagok által elvég-

zett munka. Összességében elmondható:
az ESA egy olyan, a tagjai munkájára, és
kapcsolataira épülô szervezet, amely az
EU bürokrácia sokszor átláthatatlannak
tûnô útvesztôiben képes az európai vetô-
magágazatot képviselni.

A konferencián elhangzott anyagok
(állásfoglalások, javaslatok, statisztikai
adatok, összefoglalók stb.) birtokában, a
VT-nek ki kell alakítania álláspontját,
hogy mely szekciókban és milyen módon
tudja megjeleníteni a hazai szakma érde-
keit az európai társszervezetben. A lehe-
tôség most adott arra, hogy rálátásunk és
befolyásunk is legyen azokra a folyama-
tokra, amelyek az európai vetômagszak-
ma mindennapjait befolyásolják. A VT tit-
kárságának szüksége van minden olyan
tag segítségére, aki szakértelmével hozzá
tud járulni a szervezetben való aktív rész-
vétel megteremtéséhez.

Az Európai Vetômag Szövetség mun-
kájáról az elküldött anyagokat közreadva
a VT folyamatos tájékoztatást nyújt a VT
honlapján és újságjában.

Az Európai Vetômag Szövetség tagjai lettünk



A Vetômag Szövetség és Terméktanács
(VT) honlapja korszerûsítésének keretén
belül kiépítésre került egy On-Line „vetô-
magbörze". Az Internet kiváló eszköz arra,
hogy eladatlan vetômagtételek nagy esél-
lyel vevôre találjanak. Az információ ilye-
tén módon történô közvetítésének létjo-
gosultsága már ma is megkérdôjelezhetet-
len és egyre nagyobb szerepet fog játszani
a jövô mezôgazdaságában is. A nagyobb
cégek ezt a lehetôséget már régen felis-
merték, és folyamatosan gazdagodó hon-
lapjukon egyre szélesebb körû szolgáltatá-
sokat nyújtanak az odalátogatóknak. Az
EU csatlakozás, a határok átalakulása a
vetômagpiac növekedését is jelenti. Az
Internet mindenütt elérhetô, az ajánlat te-
hát átlép az ország határain túl. Ezzel a le-
hetôséggel nemcsak a „nagy" cégeknek le-
hetne élni.

A VT megpróbál a kevésbé tôkeerôs cé-
gek, illetve magánszemélyek számára,
megfizethetô áron, egy olyan szolgáltatást
nyújtani, amivel segítheti a vetômagforgal-
muk növelését.

A börzére igényt tartó terméktanácsi
tagoknak lehetôsége lesz arra, hogy folya-
matosan elhelyezzék a vetômagkínálatuk-
kal kapcsolatos híreiket. 

Az így megjelenô hírekre, bárki érdek-
lôdô - akár Magyarországon, akár külföldön
– rákattinthat és folyamatos, naprakész in-
formációval rendelkezhet a magyar vetô-
mag-forgalmazók kínálatáról, a beszerez-
hetôség módjáról. 

A Vetômag Terméktanácsot igen sokan
keresik meg telefonon, vagy más módon
kérve, hogy hozza össze, pl. zab, csillagfürt,
lóbab, stb. vetômag forgalmazójával.
Mindez elkerülhetô lenne, ha a vásárolni
szándékozót a VT honlapjának kijelölt terü-
letére tudnánk irányítani azzal, hogy vá-
lasszon az ott szereplô kínálatból. Mivel az
adatbázisba ajánlatot csak VT tagok tud-
nak feltenni, mûködtetésével kiküszöböl-
hetô, hogy a gazdálkodók ismeretlen for-
galmazók hatására, általuk nem ismert, és
adott esetben kedvezôtlen termésered-
ményt produkáló fajtát vásároljanak.

Használati utasítás
a vetômagbörzéhez

(a használati utasítás olvasása közben cél-
szerû az Interneten az egyes lépéseket nyomon
követni)

Ajánlat keresése
Mint azt már korábban említettem a

vetômagbörze szolgáltatás a VT honlapján
található a www.vetomagtermektanacs.hu
címen. A börze felület a nyitóoldalról érhe-
tô el a BÖRZE felirat kattintásával. 

A könnyebb eligazodás, az ajánlatok
közötti tájékozódás megkönnyítése érde-
kében az ajánlatok rendszerezve vannak.
Három fô kategória (1) kereshetô: szántó-
földi növények, zöldségnövények és egyéb
vetômagvak. A fô kategóriákon belül alka-
tegóriákat (2) képeztünk a fôbb növénycso-
portok szerint. Az alkategóriákból kattint-
hatók a konkrét növényfajok (3) és a hozzá-
juk tartozó ajánlatok. 

Az alkategóriák és a növényfajok mö-
götti zárójelben levô szám (4) mutatja,
hogy az adott alkategóriákon vagy növény-
fajokon belül hány ajánlat található. Ha a
keresett fajból van ajánlat, rákattintva
megjelennek az adott fajra feltett ajánlatok
néhány alapinformáció megjelölésével. A
kilistázott ajánlatok közül egyet kiválasztva
tudunk behívni minden olyan részletét,
amit a feladó nyilvánosságra kívánt hozni

(5), illetve itt találhatjuk a hirdetést feladó
adatait is (6). Errôl a felületrôl elérhetô az
adott hirdetô összes ajánlata is (7). 

A börzén belül lehetôség van a cég sze-
rinti keresésre is. A Börzetagok (8) feliratra
kattintva elérhetô a börzébe regisztrált
összes magánszemély és cég is, függetle-
nül attól, hogy van e fent élô ajánlatuk
vagy sem. Ha a keresett idôpontban van
élô ajánlata az illetô cégnek, a cégadatok
mellett az összes általa feltett ajánlat is
megjelenik /az ábrákon feltüntetett ajánlat
fiktív csak a rendszer használatának bemu-
tatása céljából került fel/.

Ajánlat elhelyezése a börzében
Ajánlat feltöltésének feltétele a vetô-

mag terméktanácsi tagság, valamint a kap-
csolódó éves regisztrációs díj megfizetése.
A börze használatára jogosult tag felhasz-

náló név és jelszó
birtokában korlát-
lanul tehet fel
ajánlatot a börzé-
be mindaddig, míg
a szolgáltatás díját
fizeti. A felhaszná-
ló név és jelszó be-
gépelése után (9) a
Börzeajánlatok ad-
minisztrációja (10)
menüpontra kat-
tintva megjelenik a
hirdetés felvitelét
lehetôvé tevô felü-
let. A felületen lát-
hatók a már koráb-
ban feltett ajánla-
tok (11), amelyek
itt törölhetôk vagy
módosíthatók. Új
ajánlat felhelyezé-
se a korábban is-
mertetett három fô
kategória választá-
sa után kezdhetô
meg (12). Az aján-
lat felhelyezése so-
rán elsôként a hir-
detni kívánt nö-
vény: faját (13), a
rendelkezésre álló
készlet hozzávetô-
leges mennyiségét,
valamint az ajánlat
érvényességének
idejét kell megad-
ni. Ennek a három
kategóriának (csil-
laggal jelölt kate-
góriák) (15) a kitöl-
tése kötelezô. Nél-
külük az ajánlat
nem érvényes,
nem jelenik meg.
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1. ábra: Ajánlat keresése 

2. és 3. ábra: Ajánlat elhelyezése a börzében



Egyes kategóriák kitöltését a legördülô lis-
ták könnyítik meg (14). Ezenfelül kitölthe-
tôk még egyéb opcionális kategóriák is,
úgymint az ajánlott fajta neve, egységára,
pontos mennyisége és egy részletesebb
szöveges ajánlat 500 karakter terjedelem-
ben (16). Nyilvánvalóan minden növény-
csoport összes fajtáját nem tartalmazza az
adatbázis. A zöldség és szántóföldi növé-
nyek esetében a kialakított fajlista a Nem-
zeti Fajtajegyzéken alapul. Az egyéb vetô-
magvaknál a fajok lehetséges nagy száma
miatt igény szerint fogjuk feltenni az egyes
fajokat. Az ajánlat feladását (17) követôen
a hirdetés legkésôbb két munkanapon be-
lül megjelenik az adatbázis, tehát kereshe-
tô és hozzáférhetôvé válik bárki számára.

Új ajánlat csak a VT-n keresztül kerül-
het föl a honlapra. Ha az ajánlat a Termék-
tanács Etikai Kódexének elveivel ellenté-
tes, az ügyvezetés azt visszaküldheti az
ajánlattevônek módosításra. Annak ellené-
re, hogy a VT ügyvezetése figyeli az ajánla-
tokat és megpróbálja kiszûrni az etikátla-
nokat, az ajánlatok tartalmáért nem tud fe-
lelôsséget vállalni. Az ajánlatért a teljes fe-
lelôsséget az kell vállalja, aki az ajánlat fel-
tételét kérte.

A (11) lépésben megismert helyen a
már fent lévô ajánlatok törölhetôk vagy
módosíthatók. Módosítani azonban csak
az ajánlat lejártára, mennyiségére és árára
vonatkozó információkat lehet. Ha az aján-
lattevô ezen felül mást is kíván módosíta-
ni, az már új ajánlatnak minôsül.

A börzébe regisztrált tagok az adatvál-
toztatás (18) menüpontban a VT On-Line
nyilvántartásában szereplô adataikat meg-
tekintheti, illetve a hozzáférést biztosító
jelszavukat módosíthatják.

A rendszer kiépítésének költségét a
Terméktanács átvállalta. Fenntartása pe-
dig a szolgáltatást igénybe vevô termékta-
nácsi tagoknak, a jelentkezôk számától füg-
gôen elôreláthatóan kb. 6.000 Ft +ÁFA
éves költséget jelentene, amely 2004 októ-
ber 1-tôl 2005 szeptember 31-ig érvényes.
A belépô érdeke, hogy ezt az idôt jól ki-
használja.

Reméljük, hogy a „vetômagbörze"
kialakítása és mûködtetése nemcsak a bel-
földi felhasználók számára, hanem más EU
tagállamok vetômag-felhasználói felé is fo-
lyamatos kínálatot fog jelenteni, s ezzel
egyaránt elôsegíti a vetômag-forgalmazók
és a vetômag-felhasználók érdekeit.

A vetômag börzébe jelentkezni a hon-
lapról letölthetô elôfizetési szerzôdés 2 ki-
töltött és aláírt példányával lehet, melyet
kérünk a VT titkárságának megküldeni. 

Egyéb információk kaphatók:
Web: www.vetomagtermektancs.hu 
E-mail: vetomagt@hu.inter.net
Telefon: 1-332-5755
Telefax: 1-302-6507
Cím: 1054 Bp. Szabadság tér 14. 

Ruthner Szabolcs

132004/4 • VETÔMAG

A GK Kht. elmúlt 80 esztendejére emlékez-
ni, és azt ünnepelni jó dolog, hiszen a gaz-
dag hagyaték erre bôséget szolgáltat.
A gazdag hagyatékból azokat a fejezeteket
emelném ki röviden, melyek, ha közvetve
is, de alapot adhatnak a kiút megtalálásá-
ra.

Milyen nagyszerû volt a kezdet 1924-
ben, pedig az elvesztett I. világháború
után vagyunk. A mezôgazdaság hagyomá-
nyos piacait elveszítette, a már világhírne-
vet szerzett magyar vetômagágazat is
tönkrement, és a szomszédos új nemzetál-
lamok egyszerre konkurens versenytársak-
ká váltak. Ilyen helyzetben a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium elsôsorban a bánkuti
búzafajtákra a Bánkuti 1201-es, a Bánkuti
1014-es és Bánkuti 1205-ösre alapozva
olyan búzatermesztési programot dolgo-
zott ki, amelynek célja arra irányult, hogy a
magyar búza hagyományosan kiváló minô-
ségét továbbjavítsa és egyben nagyobb
termést érjen el. Megszervezte a bánkuti
búzák vetômagtermesztését és ingyenes,
majd késôbb kedvezményes vetômagak-
ciók keretében a termesztésüket általá-
nossá tette. Ezzel párhuzamosan a búza
minôsítésének nemzetközileg elfogadott
rendszerét kialakították, a minôsítô labor-
hálózatot megteremtették. Magtárakat
építettek és vasúthálózatot. 

A piaci igényekhez való rugalmas al-
kalmazkodást segítette a korszerû malmok
építése. Ma ezt úgy mondanánk, hogy elô-
deink a Bánkuti búzákra egy tudatos, jól
átgondolt minôségi búzatermesztési mar-
keting stratégiát dolgoztak ki, és azt a gya-
korlatban eredményesen megvalósították.
Elôdeink egyszerre látták a kitûnô bánkuti
búzafajtákban lévô piaci lehetôségeket, de
látták az egészet is, mármint azt, hogy a si-
keres és eredményes búzatermesztés
eléréséhez, a szükséges infrastruktúra
megteremtése is szükséges, és a résztve-
vôket a nemesítésben, a vetômag-elôállí-
tásban, a búzatermesztésben, a búzake-
reskedelemben érdekeltté kell tenni.

Az újabb idôkbôl ilyen nagy eredmény
volt az 1985-ben minôsített GK Öthalom
több mint egy évtizedes sikere. A GK
Öthalom szerencsésen egyesítette a ma-
gas terméshozamot, a jó minôséget és a
nagy termésbiztonságot. Erre az idôszakra
esik a fajtaspeciális agrotechnika kidolgo-
zása és gyakorlatának megteremtése, a
mûtrágyázási tartamkísérletek a magas
szintû növénykórtani munka beindítása.

A GK Kht. búzafajta palettáján ma is
kiemelkedô teljesítményt (produktum, mi-
nôség, termésbiztonság) adó fajták van-
nak, de ismertségük, és ami fontosabb,
elismertségük és elterjedtségük a megszo-
kottnál szerényebb.

Jó szívvel lehet és kell emlékeznünk a
hibrid kukorica nemesítésben elért ered-
ményekre, a Bernburgi Intézettel közösen
elôállított hibridekre, a Pioneer együttmû-
ködésre. Egy sikeres korszakot jelentettek
gazdagítva és megteremtve a magyar hib-
rid kukorica termesztés, feldolgozás és ke-
reskedelem nagy ívû fejlôdését. A Pioneer
együttmûködés lehetôséget adott a GK
Kht.-nak saját genetikai bázisra épülô, kor-
szerû, versenyképes fajtaválaszték megte-
remtésére és egy új vetômag-elôállítási és
forgalmazási rendszer kialakítására. Saj-
nos itt is azt kell megállapítani, hogy a faj-
ták teljesítménye és értéke a piacon nem
realizálódik.

Igazán sikertörténet a hibrid napra-
forgó nemesítés is. A Viki fajta nemcsak
Magyarországon volt listavezetô fajta, ha-
nem Franciaországban is, megteremtve
ezzel a szegedi hibrid napraforgó széles
körû nemzetközi elismertségét. Eredmé-
nyes együttmûködést alakítottak ki a fran-
cia nemesítô cégekkel és a Dekalb-bal.

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a GK
Kht.-nak sikeres idôszakai a magas szinten
kidolgozott és megvalósított, hosszú tá-
von mûködô együttmûködésekhez kötôd-
nek.

Elérkeztünk, hogy a máról és a holnap-
ról beszéljünk. 2004. május 1-jén az EU-
hoz csatlakoztunk és ez egy új helyzetet te-
remtett a vetômagpiacainkon is. Azt látjuk
e körben, hogy a verseny kiélezett, a pia-
cok újrafelosztása folyik. Lássuk a résztve-
vôket. A multinacionális cégek hazai válla-
latai külön kategóriát képviselnek, mert ôk
már nem országban, hanem régiókban
gondolkodnak. Erre dolgozták, dolgozzák
ki marketing stratégiájukat és valósítják
meg fejlesztéseiket. 

Egy másik csoportot azok a tôkeerôs,
hosszabb távra berendezkedô EU-s, álta-
lában vetômagos cégek képviselnek, ame-
lyeknek jól kidolgozott marketing straté-
giájuk van, saját eladási hálózattal, vetô-
magot termeltetnek esetenként feldolgoz-
tatnak, némelyek az eladott vetômagból
származó árut, ha a meghatározott para-
métereket eléri, elôre meghatározott
áron, vagy meghatározott módon számolt
áron visszavásárolják. A hazai nagy integ-
rátorok a vetômagot más szolgáltatáshoz
kapcsolják, vagy a vetômagból termelt
árut meghatározott kondíciók mellett
visszavásárolják. Mindenesetre az integ-
rációt igyekeznek minél szélesebben mû-
velni. Ezen csoportokat széles kapcsolat-
rendszer, elôre kidolgozott marketing
stratégia és tapasztalatok, de legfôképpen
a tôkeerôsség jellemzi. A negyedik cso-
porthoz azok tartoznak, akik tôkeerô híján
nem tudnak vetômagvertikumban gon-

80 éves a Gabonakutató Kht.

Elhangzott az ünnepi alkalomból rendezett tudományos konferencián
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A Gabonatermesztési Kutató Kht. meghí-
vott vendégei és munkatársai szept. 23-án
bensôséges hangulatú, ünnepi tudomá-
nyos ülés keretében emlékeztek meg a cég
megalapításának 80. évfordulójáról.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium képviseletében dr. Marton Ist-
ván fôosztályvezetô elôadásában szólt ar-
ról, hogy a Magyar Királyi Mezôgazdasági
Intézet néven 1924-ben megnyílt intéz-
mény eddigi fennállása alatt sok néven és
módon, sokféle tevékenységi körrel töltöt-
te be küldetését. A minisztériumban úgy
látják, hogy a nemzetközi színtérré válto-
zott hazánkban is csak a hazai kutatási ka-
pacitások összefogásával, vagyis a 21,
FVM-hez tartozó kutató-fejlesztô intéz-
mény szoros együttmûködésével tartható
fenn a versenyképesség a multinacionális
cégekkel. 

A hozzászólók (dr. Borsos János – Ag-
rárkutató Intézmények Országos Szövetsé-
ge, Turi János – Vetômag Szövetség és Ter-
méktanács, dr. Botka László polgármester)
a Gabonakutatónak a kutatói közéletben,
vetômagtermesztôi szakmában és a város
életében betöltött meghatározó szerepét
méltatták. A levezetô elnök, Németh János
tudományos tanácsadó a formalitásokat
túllépve azzal adta meg az események ke-
retét és vezérfonalát, hogy az itteni lét lé-
nyegét többszörösen megismételve pró-
bálta meg besulykolni minden résztvevô
tudatába: a Gabonakutató régen is a köz
hasznára dolgozott, s most mint közhasznú
társaság tevékenykedik a köz hasznára, s a
jövôben is szeretné e nemes hagyományt
folytatni. 

A további elôadásokban a GK Kht. el-
múlt öt évének eredményeirôl az ügyveze-
tô és az igazgatóságok vezetôi számoltak
be. E lényegre törô elôadások azonban túl-
lépték a számvetés kereteit, felvillantották
az egyes tevékenységek mögötti mozgató-
rugókat, felfedtek jövôbeni szándékokat s a
leghasznosabb mûködés lehetôségeit pró-
bálták feltérképezni.

Búzafajták – hagyományos
és új eljárások ötvözetébôl

Dr. Kertész Zoltán kutató professzor arról
szólt, hogy milyen kutatási koncepciók áll-
tak a kalászos gabonák terén elért eredmé-
nyek hátterében:

„Mivel a Gabonakutató alapvetô
feladata új növényfajták elôállítása, a faj-
ták szakszerû fenntartása és vetômagvaik
elszaporítása a lehetô legnagyobb vetéste-
rületen, a kutatások a nemesítésre kell,

hogy koncentrálódjanak, vagy a nemesítést
kell, hogy kiszolgálják.

A folyamat során, elôször, keresztezés-
sel, vagy más módszerekkel új változatos-
ságot hozunk létre, ami tartalmazza a ne-
mesítô számára ideálisnak vélt genotípu-
sokat. A létrehozott, új értékes növényt,
törzset megfelelô szelekciós rendszerben
megtaláljuk, kiválasztjuk, meghatározzuk
gazdasági értékét, minôsíttetjük, szabadal-
maztatjuk, majd elterjesztjük, miközben a
fajtafenntartással megôrizzük eredeti feno-
típusát és belsô értékeit. A szuperelit vetô-
mag megteremtésével be is fejezôdik a ne-
mesítô munkája, a vetômagtermesztés már
üzleti szféra.

A búzában egy új fajta akkor ér el igazi
karriert, akkor lesz „nagy fajta”, ha az elis-
meréskor, vagy röviddel azt követôen 1 ha
szuperelit, 10 ha elit, 250 ha I. fokú, 4.000
ha II. fokú szaporítás révén mintegy 60000
hektárra elegendô vetômagot tudunk pro-
dukálni. Ezzel elértünk egy kritikus nagy-
ságrészt, amelynek révén fajtánkat a búza
vetésterület 5 %-án termesztik. Az elmúlt
10 évben minôsített búzafajták közül ezt a
sikert a GK Kalász és GK Élet érte el. A GK
Garaboly, GK Petur, GK Ati, GK Verecke és
GK Holló esélyesek a közeljövôben hason-
ló karrierre.

A huszadik század vége és az ezredfor-
duló évei újabb követelményeket állítottak
a búzanemesítôk elé. Ma olyan búzafajtákra
van szükség, melyek könnyen termelhetôk,
jó alkalmazkodó képességük révén 2 és 8
t/ha-os termésszinten is jól teremnek, nem
igényelnek kivételezett technológiai beavat-
kozást, emellett a kor követelményeinek
megfelelô, jó minôségû végterméket adnak.
Az utóbbi évtizedben vált meghatározóvá a
jó ôrölhetôség (lisztkihozatal, szemkemény-
ség), a stabilan magas sikértartalom, a tész-
ta enzimaktivitások egyensúlya (esésszám),
miközben a kedvezô sütôipari minôség
(farinográf érték, cipótérfogat) permanen-
sen fontos követelmény maradt. Ez a sok
kritérium szinte „paradigma-váltást” igé-
nyel, követel meg a nemesítôktôl. 

Saját szakterületünkön mindent
megteszünk, hogy a korszakvál-
tás megvalósuljon, bekövetkez-
zen. Az új évtized kihívásaira en-
nek megfelelôen felkészültünk.
Olyan nemesítô iskolák mûköd-
nek intézetünkben, ahol búzafaj-
ták sora születik évrôl-évre. Ké-
pesek vagyunk a nemesítési gya-
korlatban alkalmazni a legmo-
dernebb technikákat és techno-
lógiákat. 
A hagyományos és új eljárások ötvöze-

tével hasznosítható eredmények sorát hoz-
zuk létre saját népünk és a környezô világ
számára.

dolkodni és csak szerény marketing tevé-
kenységre képesek.

A Gabonakutató Kht. óriási nemzeti
kincs, amely a fajtákban a nemesítési
alapanyagokban, a kutatási eredmények-
ben, az infrastruktúrában, a hosszú évtize-
deken keresztül kiépített kapcsolatrend-
szerben, a humán erôforrásnak, a sokirá-
nyú, magas szintû tudásában és felhalmo-
zott tapasztalatokban mutatkozik meg. 

Az elôbbiekben röviden bemutattam a
vetômagpiac résztvevôit, a konkurenciát.
Úgy gondolom a GK Kht. ebben a kiélezett
piaci megmérettetésben a versenyt nem
tudja állni. A GK Kht. számára a közhasz-
núság adta elônyök mellett mind fonto-
sabb a marketing tevékenységének
megerôsítése, a gazdálkodásban a marke-
tingszemlélet általánossá tétele, annak el-
fogadása, hogy a produktum, a fajta, a ve-
tômag a hozzáadott szolgáltatás értékét a
piac dönti el. A jól átgondolt marketing
stratégia jelentôsége mindinkább megnö-
vekszik. A marketinghez pedig tôke kell,
ami a tulajdonos feladata. A GK Kht.-nak
ki kell használni az integrációkban meglé-
vô lehetôségeket, hosszú távra szóló köl-
csönös elkötelezettségek és elônyök mel-
lett. Az elhangzott elôadások tükrözték,
hogy a GK Kht.-nak a változásra, a változ-
tatásra, a marketing tevékenység erôsítés-
re van elképzelése.

Végül a Vetômag Szövetség és Termék-
tanács nevében szeretném megköszönni a
Kht. alkalmazottainak a szervezetünkben
végzett önzetlen, magas szintû szakmai
munkát. Különösen nagyon értékeljük, aki
sajnos már nem lehet köztünk Dr. Szôcs
Lászlónak az Etikai Kódex megalkotásá-
ban végzett alapvetô munkásságát. Meg
vagyok gyôzôdve, hogy az elkövetkezendô
idôkben a társadalmi-gazdasági problé-
mák megoldásában a civil szervezetek, így
a szakmai szervezetek jelentôsége megnô.
A politikának be kell látni, – ahogy a Laj-
tán túl már rég belátták –, hogy a társada-
lomban minden gondját, baját nem tudja
megoldani.

Fel szeretném a figyelmet hívni arra,
hogy az EU listán szereplô valamennyi faj-
ta Magyarországon is forgalmazható. Ezért
nem elég elégszer elmondani, – amit elô-
deink már a XIX. században megfogalmaz-
tak –, hogy vetômagot csak ismert cégtôl,
ismert eladótól, kereskedôtôl szabad vá-
sárolni, mert a vetômag bizalmi áru, ahol
a megbízhatóság, a fajta elôállítási helye
felértékelôdik. 

Gratulálok a GK Kht.-nak a 80 év sike-
reihez, remélem a kor kihívásaira helyes
választ tud adni, és akkor most azt is kí-
vánhatjuk az ünnepeltnek, hogy még
10–15 év múlva is ünnepelni tudjunk. 

Turi János
a Vetômag Szövetség és Terméktanács

elnöke
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Ha már pontosan megfogal-
maztuk a célokat, a munka ele-
jét és várható végeredményét,
nézzük, hogy helyes-e nemesí-
tési kutatásaink filozófiája. So-
rozatos módszertani fejleszté-
sek során felépítettünk egy na-
gyon bonyolult, de csaknem tö-
kéletesen mûködô, hagyomá-
nyos szelekciós rendszert. Ez lé-
nyegében a keresztezésre és szi-
gorú többszöri egyedkiváloga-
tásra épülô eljárás, ahol a fajta-
fenntartás a fajta-elôállítás kö-
vetkezetes folytatása. Eljárá-
sunk leglényegesebb részfolya-
mata az, hogy a törzseket több
éven át teszteljük, de a kom-
bájnnal learatott törzsek termé-
sét sohasem szaporítjuk to-
vább, hanem párhuzamosan,
alvonalak szelekciójával bizto-
sítjuk a szaporításhoz szüksé-
ges keveredésmentes vetôma-
got. 

Ezt a szerintünk helyes filo-
zófiára épített hagyományos
nemesítési, illetve szelekciós
rendszert megerôsítettük élet-
tani-, kórtani-, sejt-szövette-
nyésztési-, molekuláris geneti-
kai-, gén technológiai-, genomikai és spe-
ciális módszertani kutatásokkal. E közben
a folyamat minden lépésében megoldot-
tuk a szellemi, technikai és mûszeres ki-
szolgálást.

Az in vitro androgenezis már valóban
rutin-nemesítési eljárássá vált, és éppen
idôben született az elsô magyar kettôzött
haploid búzafajta. A GK Délibáb valódi ne-
mesítési értéket is képvisel. A maga idejé-
ben 4–5 százalékos vetésterületi arányt ért
el, ami már jelentôs gazdasági hasznot je-
lez. 

Az elsô magyar transzgénikus bú-
za is itt született, ami igazi tudo-
mányos eredmény, egyelôre gaz-
dasági hatás nélkül. Elérkezett a
pillanat, amikor a hazai fejlesz-
tésû gént kezünkbe foghatjuk,
mûködô sejt-szövet tenyésztési
rendszerünkben be tudjuk építe-
ni a búzába, a molekuláris mar-
kerekkel nyomon követhetjük a
gén útját, és a nemesítô fajtává is
képes ezt konvertálni. 
A Nemzeti Kutatási-fejlesztési Program

Búzakonzorciuma keretében ezt már kipró-
báltuk, képesek vagyunk valóra is váltani,
amint eljön az ideje, és a törvények, a kör-
nyezet és a társadalom is befogadja. 

A nagy nemzetközi színpadon óriási
verseny folyik, amelyben a genomikai, a
molekuláris nemesítési és géntechnológiai

megközelítések meghatározó szerepet kap-
nak, mint a nemesítés fontos elemei. A GK
Kht. gabonakutatásokkal foglalkozó gárdá-
ja képes befogadni az un hard science
eredményeit, és képes bekapcsolódni ebbe
az élenjáró folyamatba. 

A nemesítési kutatások része, és utol-
só, fontos felvonása a fajtafenntartás. Ezt
is lehet hanyagul, vagy jól csinálni és igazi
tudományos alapon mûvelni a fajta sikeres
elterjesztése érdekében. Nemesítôi kollek-
tívánk fajtafenntartási- és vetômag szapo-
rítási módszertani kutatásainak eredmé-
nyeképpen jól mûködô rendszerrel állunk
készen a feladatok megoldására. 

Természetesen a fajtafenntartást kü-
lönbözô színvonalon, különbözô módsze-
rekkel lehet végezni. A homogenitás fenn-
tartására, és kiegyensúlyozott populációk
létrehozására, a kalász-kiválogatásra épü-
lô, szigorú pedigré-tenyésztéses eljárás és
a doubled haploid (DH) alaptörzsek sze-
lekciójára épülô módszerünk egyaránt
eredményesnek bizonyult. 

Módszerünk szerint egy fajta, már az
elismerés évében 6 alaptörzsbôl, családból
áll. Ezek a törzsek a nemesítés végsô fázi-
sában, a kísérlethálózatban szereplô törzs
közvetlen rokonai; vagyis az alaptörzs és
annak közvetlen utódtörzsei. A 6 fajtaelem
(család) altörzsei és szigorú pedigré szerin-
ti leszármazott utód altörzsei képezik a faj-
ta, rokonság szerint rendezett törzsállomá-

nyát. Így egy fajta fenntartása 6 család, an-
nak 12 altörzse és mind a 18 törzset képvi-
selô 12–12 altörzs, mindösszesen 226 ka-
lász utódsor összességébôl áll.

A szigorú pedigré rendszer lehetôvé te-
szi, hogy bármelyik altörzs morfológiai-,
kórtani-, vagy felhasználási, minôségi elté-
rése esetén az egész család eltávolításával,
a fajta jellemzô populációja azonnal meg-
tisztítható az esetleges eltérô elemektôl,
hibáktól. Így a fajtára jellemzô egyensúlyi
állapot évrôl-évre biztonsággal megtartha-
tó. 

A belsô variabilitás megôrzését a gaz-
dag kiindulási törzsállomány és a nagyszá-
mú vonal szelekciója biztosítja. Kifejlesz-
tett módszereink segítségével 2003-ban 54
fajta, ill. fajtajelölt sikeres fajtafenntartá-
sát végeztük el.„

Kukorica hibridek –
saját vonalak biztonságával

Dr. Szél Sándor igazgatóságvezetô a kukori-
cakutatás kihívásairól és az azokra adott
válaszokról szólt: 

„Egyrészt a 80–90-es évek fordulóján
történt politikai és gazdasági változások
alapjaiban rendezték át a mezôgazdaságot,
benne a kukorica ágazatot. Ennek követ-
kezménye lett a szétaprózódott, napjaink-
ban talán már lassan újraegyesülô mezô-
gazdasági birtokszerkezet. A kukoricater-
melés általában alacsony befektetéssel va-
lósul meg. Visszaesett a mûtrágya felhasz-
nálás, csak néhány termelô tudta a 80-as
évek termelési színvonalát megôrizni.

A röviden globális felmelegedésként
emlegetett idôjárás változás szintén jelen-
tôs hatással jár. Az idôjárási tényezôk, a
termelési feltételek változásai módosítot-
ták a nemesítési célokat, a hibridekkel
szembeni elvárásokat. A termôképesség és
a gyors vízleadás mellett parancsolóvá vált
a hibridek stressz toleranciájának növelé-
se. A szárazságtûrés, a hôtûrés, a betegség
és rovar kártevôkkel szembeni ellenálló ké-
pesség, a herbicid tolerancia, a jó táp-
anyag-hasznosítás növelése kiemelkedôen
fontos nemesítôi feladattá vált.

A vetômag kereskedelmet a privát szfé-
ra vette át. Az utóbbi néhány évben a kon-
centráció révén a vetômag kereskedelem
meghatározó része néhány nemzetközi cég
kezében összpontosult. Ilyen nagymértékû
változások minden nemesítô céget válasz-
tásra késztettek, meg tudja-e ôrizni önálló-
ságát a piacon, vagy eltûnik a nagy cég-
egyesülések olvasztó kemencéjében.

A GK Kht. 80 éve bizonyítja, hogy a sok-
sok átszervezést túl lehet élni, ha van ered-
ményes tevékenység, ha van akarat a válto-
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zások megértéséhez, ha van képesség a
változó feltételekhez való alkalmazkodás-
hoz. A Kukorica Igazgatóságon több mint
harminc éve kezdtük el a beltenyésztett vo-
nalak elôállítását. 

Szerencsénkre már akkor felismertük,
hogy az amerikai egyetemeken elôállított –
a világ szinte minden kukorica nemesítôje
által használt – vonalak helyett, késôbb, a
saját tulajdonú vonal értéke lesz a megha-
tározó. A saját genetikai anyag megterem-
tése adta meg számunkra a talpra állás le-
hetôségét, miután az óhajtott rendszervál-
tás egyik pillanatról a másikra megszüntet-
te a korábbi sikeres, nagy piaci részarányt
jelentô nemzetközi együttmûködésbôl
származó közös hibridek használati jogát.

Nemesítési programunkat az egymás-
tól a természeti feltételeket illetôen jelen-
tôs mértékben különbözô Táplánszentke-
reszten és Szegeden valósítjuk meg. Az új
hibridek kipróbálását nemcsak magyaror-
szági, hanem a kutatási és üzleti kapcsola-
tainknak köszönhetôen számos európai és
kis-ázsiai termôhelyen tehetjük meg. Az
utóbbi évek eredményeit az államilag elis-
mert és a szabadalmaztatott beltenyésztett
vonalak, hibridek száma is jelzi. Magyaror-
szágon az elmúlt öt évben 16 fajtánk kapott
állami elismerést. Ugyanebben az idôszak-
ban Romániában 8 hibridünket ismerték
el, Szlovákiában 3-at, emellett a FÁK orszá-
gokban, Szlovéniában, Portugáliában,
Franciaországban és Törökországban is
megjelentünk egy-egy hibridünkkel.”

A beltenyésztett vonal és a hib-
rid-elôállítással összehangoltan
sokrétû kutatási tevékenységet is
végzünk. A volt Hoechst céggel
közösen szabadalmaztatott mód-
szer nyitotta meg az utat a kuko-
rica gén beépítéshez. 
Azóta az SZBK-val közösen stressz gé-

nek és a kukorica gyökér nitrogén fixáló ké-
pességét lehetôvé tevô gének beépítésén
fáradozunk.

A korábbiakhoz viszonyítva kisebb rá-
fordítással, de tovább folytatjuk a kukori-
caszem fehérje és az olajtartalmának növe-
lését. Gazdasági eredményt e témákban
csak akkor várhatnánk, ha a hasznosítást
zárt rendszerben tudnánk megvalósítani.
Fontosnak tartjuk a gazdaságos kukorica
gríz kinyerésére alkalmas, a termesztô
szempontjából is megfelelô genotípusok
felkutatását. Grízgyártásra is alkalmas hib-
ridjeink a Veronika, Szegedi DC 488.

A beltenyésztett vonal és a hibrid
elôállítási programba építettük a szélsôsé-
ges idôjárási feltételekhez való alkalmaz-
kodásra, a betegség ellenállóságra és a
herbicid toleranciára való kiválogatást. Kü-
lön-külön értékeljük a vonalak szárazságtû-
rését, csôfuzárium és vírus ellenálló képes-
ségét, hogy csak a legfontosabbakat említ-
sem. A beltenyésztett vonalaknak nemcsak
a hibridben, hanem önmagukban is kiváló
értékûeknek kell lenni, hisz a gazdaságos
vetômag elôállítás záloga a vonal tulaj-
donságaiban rejlik. 

Tevékenységünkben fontos jelentôsé-
ge van a termesztési kísérleteknek. A ter-
mesztési kísérletek, a fajtajelöltek és a vo-
nalak vizsgálata az állománysûrûségi, a
mûtrágya-hasznosítási és a gyomirtási kí-
sérletekben megalapozott termesztési
ajánlások kidolgozását és közkincsé tételét
tették lehetôvé.

Magunk részérôl mindig külön figyel-
met szenteltünk a gyomirtó szerek szak-
szerû használatának, és azok fitotoxikus
hatásának. Sajnos többször tapasztaltuk,
hogy a megfelelô információ hiánya miatt
szakszerûtlenül elvégzett gyomirtás a ku-
koricát kipusztította, vagy 20–40%-os kárt
okozott. Ez a tény különösen akkor szomo-
rú, amikor a nemesítôk néhány százalékos
terméstöbbletért hosszú éveket keményen
dolgoznak. 

Napjainkban a kukoricatermesztés ve-
szedelme a kukorica bogár. 1995-ben,
amikor Magyarországon az elsô imágókat
észlelték, különbözô intézmények munka-
társai fogtak össze, hogy megismerjék a
kártevô biológiáját, kidolgozzák az ellene
való védekezést. Munkájuknak köszönhe-
tô, hogy mire a kártétel is jelentkezett a
védekezési módszerek rendelkezésre áll-
tak.

A GK Kht. is felsorakozott a mai érte-
lemben vett vetômag cégek sorába. A vetô-
magot saját területünkön vagy szerzôdés-
sel állítjuk elô. 

A vetômag feldolgozását a kiszombori

vetômag üzemben végezzük. Intézményünk
fajtáinak és hibridjeinek bemutatásában
területi képviselôk dolgoznak. Vetômag-
jainkat forgalmazókon és integrátorokon
keresztül értékesítjük, melyek sorában a
KITE Rt., az IKR Rt. és a KUK’ 95 Kft. a leg-
nagyobbak. 

A GK Kht. kukorica nemesítésének si-
kere a 70–80-as években a kölcsönös elô-
nyökre alapozott nemzetközi együttmûkö-
désben rejlett. Az elveket megôrizve ma új
kapcsolatokat építünk mind a közös neme-
sítésben, mind a vetômagjaink értékesíté-
sében. A Maise Technologie International
/MTI/ -vel kapcsolatunk meghatározó,
amely mind több területet érint, az alapok
fejlesztésétôl a hibrid elôállításon át a ve-
tômag kereskedelem megszervezéséig.
Fajtaképviseleti szerzôdéseink vannak
Szlovákiában, Szlovéniában és Romániá-
ban. Új együttmûködés formálódik Tö-
rökországban magyar cégekkel (Bóly Rt. és
Boszporusz Kft.) közösen.”

Napraforgó – nemzetközi
együttmûködésben

Dr. Pálvölgyi László igazgatóságvezetô az
olajnövények nemesítési eredményeirôl és
a további lehetôségekrôl adott tájékozta-
tást, melybôl itt a napraforgóra vonatkozó
részre összpontosítunk:
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„Az elmúlt évtizedben a korábbiaknak
megfelelôen folyamatosan jelentettünk be
új, nagyteljesítményû napraforgó fajtajelöl-
teket a külföldi és hazai hivatalos állami kí-
sérletekbe. Ezek közül 17 új napraforgó hib-
rid teljesítette sikerrel az OMMI kísérlete-
ket, külföldön pedig 10 országban összesen
22 hibrid nyerte el az állami minôsítést. 

A napraforgó esetében a nyugat-euró-
pai fajtaelismerést követôen, hazánkban is
alapkritérium lett az újabb peronoszpóra
(Plasmopara halstedii) rasszok elleni re-
zisztencia biztosítása. Ennek a munkának
elsô konkrét eredményei a Masaï PR, a
Macha PR és a Manitou PR közös francia-
magyar napraforgó hibridek állami minôsí-
tése. 

A hazai és külföldi minôsítéseket köve-
tôen az új fajták elterjesztésének egyik
alapfeltétele a megfelelô mennyiségû és
minôségû vetômag elôállítása. Ennek biz-
tosítása végett az Olajnövények Igazgató-
ságán a Vetômag Csoport végzi a szülôvo-
nalak pré-bázis, bázis és F1 áruvetômag
elôállítását. A fajtafenntartás hatékonysá-
gának és minôségének javítása érdekében
további feladata az alapanyagok fenntartá-
sára és felszaporítására vonatkozó vala-
mennyi speciális agrotechnikai tényezô
vizsgálata. A maximális fajtatisztaság
elérésének biztosítására dél-afrikai ún.
kontraszezonális kitermesztési kísérleteket
valósítunk meg minden tenyészidôszakot
követô télen.

A korábbi idôszakra jellemzô ún. licen-
ciadíjas konstrukció a hazai vetômagpiac
alapvetô megváltozása miatt már nem mû-
ködött megfelelôen, így a GKI Közhasznú
Társasággá történô átalakulását követôen
a vetômag megtermeltetésével, feldolgo-
zásával és piacra juttatásával a nemesítés
– fajtafenntartás – vetômag-szaporítás, –
feldolgozás és – forgalmazás teljes vertiku-
mát alakította ki. Az átalakítás kezdeti ne-
hézségeit követôen az elsô eredményeket
jelzi, hogy 2003 és 2004 tavaszán sikerült a
belföldi vetômagforgalmat növelni,
ugyanakkor a külföldi vetômagforgalom is
stabil szinten maradt. 

Fontos eredményeink közé tarto-
zik az új kísérleti hibridek teszte-
lésének javítása több termôhe-
lyes tájkísérletek megszervezésé-
vel. Így növelhetjük a bejelentett
új kombinációk minôsítésének
esélyét, az eltérô ökológiai körül-
ményekhez történô jobb alkal-
mazkodó képesség elérését.
A következô évtizedre vonatkozóan az

olajnövények nemesítése terén törekedünk a
minél szélesebb genetikai háttér biztosításá-
ra. Ebben nagy jelentôsége van a nemzetkö-
zi együttmûködések fejlesztésének. A koráb-
bi évtizedekben kialakított sikeres kapcsola-
tokra alapozva továbbra is kihasználjuk a köl-
csönös együttmûködésekbôl származó elô-
nyöket. Így lehetôségünk van saját hibrid-
jeink külföldi kipróbálására, új vonalak, ne-
mesítési alapanyagok cseréjére, közös hibri-
dek elôállítására és hivatalos elismertetésé-
re. 

A legfontosabb azonban az, hogy külföl-
di partnereink jól kiépített kereskedelmi há-
lózatának segítségével fajtáink, hibridjeink
sikeresebben terjedhetnek el a külföldi or-
szágokban. 

Tengerentúli kapcsolatainkban továbbra
is kiemelkedô jelentôségû a
Dekalb/Monsanto együttmûködés. Ennek ke-
retében közös hibridjeink nemcsak az Egye-
sült Államok és Nyugat Európa piacán, ha-
nem Indiában, Pakisztánban és Kínában is
termesztésbe kerülnek. Amerikában újabb
partnerekkel is kötöttünk közös nemesítési
programokat elindító kutatási szerzôdéseket,
így a Dow AgroSciences és a Charles Krull
Inc. cégekkel.

Franciaországban a Maïsadour-ral to-
vább folytatjuk az együttmûködést mind tu-
dományos, mind vetômag-kereskedelmi té-
ren. Valamennyi új közös hibridünk már ún.
PR-típus, tehát az új peronoszpóra rasszokra
is rezisztensek, forgalmazásuk nemcsak Fran-
ciaországban és Magyarországon, hanem a
szomszédos országokban (pl. Olaszország,
Románia) is elkezdôdött. Újabb szerzôdéses
partnereink Franciaországban az RAGT és a
Caussade Semences. Ez utóbbival megszü-

lettek az elsô konkrét eredmények is, a
MARA és a MANUEL hibridek hazai minôsí-
tésével. 

A hazai napraforgó vetésterület csökke-
nése és erôs ingadozása miatt az utóbbi
években nagyobb hangsúlyt fektettünk a ha-
zánkkal szomszédos országokban kialakítha-
tó együttmûködésekre. Így Szlovákiában erô-
sítettük kapcsolatunkat az Agromarkt-tal,
Romániában pedig – ahol évente 1 millió
hektár körül vetnek napraforgót – a Saaten
Union Románia céggel kötött szerzôdés ke-
retében történik a szegedi napraforgók elter-
jesztése.

Szerteágazó nemzetközi tevékenységünk
közül még megemlítjük a Törökországban
elindított közös munkát, melyet a Boszpo-
rusz Kft. és a Bólyi Mezôgazdasági Rt. által
alapított konzorcium keretében folytatunk.
A Dél-afrikai Köztársaságban a JBI Food
Services céggel a fajtatisztaság vizsgálatokon
kívül hibridjeink dél-afrikai hivatalos állami
elismertetését is elkezdtük, így került 2002-
ben minôsítésre a Viki és az U 55-E (Bambo).

A napraforgó vonalak és hibridek szádor-
ellenállóságának felmérése elkerülhetetlen-
né vált, hiszen fajtáink terjedése több euró-
pai országban csak ennek ismeretében, szá-
dor-rezisztens hibridekkel valósulhat meg.
A hazai termesztésben is számolni kell a kü-
lönbözô fiziológiai szádor rasszok megjele-
nésével. 

Nagy lehetôségeket nyújt a napraforgó
nemesítésében a magas olajsavtartalmú
(HOAC) hibridek elôállítása. 

2004-ben Fargoban (USA) megtar-
tott 16. Nemzetközi Napraforgó
Konferencián az a vélemény hang-
zott el, hogy 20 éven belül 80
százalékban már magas olajsavtar-
talmú hibrideket fognak termesz-
teni a világban. 
Ehhez a munkához jól tud kapcsolódni a

GK Kht., mivel már több mint 10 éve rendel-
kezik ilyen szülôvonalakkal és a HOAC-
nemesítési programot fel tudjuk gyorsítani. 

A jövôben az olajnövények nemesítése
területén is a hagyományos nemesítési
módszerek hatékonyságának növelésére bio-
technológiai módszerek (nemzedékgyorsí-
tás, géntranszfer, molekuláris markerek) be-
vezetésével lehetôség nyílik. Az Olajnövé-
nyek Igazgatóságán a korszerû biotechnoló-
giai módszerek alkalmazását FVM pályázat
keretében indítottuk el, elsôként a naprafor-
gó peronoszpóra rezisztenciagén markere-
zése érdekében. További vizsgálatokat terve-
zünk annak megállapítására, hogy e marker-
jelöltek milyen szorosan kapcsolódnak a Pl6
rezisztenciagénhez. 

A jövôben a napraforgótörzsek peronosz-
pórával szembeni rezisztenciáját mestersé-
ges peronoszpóra teszt mellett molekuláris
markerekkel is ellenôrizni kívánjuk.
Ugyanezen technika alkalmazásával gyorsít-
ható fel az Or5 szádor-rezisztencia gén
beépítése vonalainkba. A biotechnológia se-
gítségével a szülôvonalak rokonsági foka (pe-
digré-analízis) számos DNS-szintû módszer-
rel vizsgálható. A genetikai távolságok meg-
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határozásával az alapanyagaink variabilitá-
sával kapcsolatos genetikai háttér tisztását
és ezzel a nemesítés célirányos gyorsítását
kívánjuk elérni.” 

Létérdekünk
a saját agrárkutatás

Dr. Matuz János ügyvezetô a közelmúlt nap-
jainkat is meghatározó, fontosabb történé-
seit vette sorra. Most ebbôl szemezgetünk: 

„2000-ben, hosszas elôkészületek után
a megszûnt Gabonamag Kft. vetômag üze-
me a Kht. tulajdonába került. Az ott folyó
vetômag-feldolgozást és a forgalmazást a
Kht. saját hibridjei és fajtái érdekében új-
jászervezte. Országos hálózatot hozott lét-
re körzeti felelôsökkel, hogy eladásaink
mennyiségét növeljék, illetve piaci része-
sedésüket megtartsák. Egy nemesítô és ag-

rárkutató intézményben a legértékesebb
eredménynek az elôállított új fajták, szaba-
dalmak tekinthetôk. A fajta-elôállító neme-
sítés és kutatás eredményei 1999-tôl nap-
jainkig a GK Kht-ban.

Fajtabejelentés 230
Állami minôsítés 98
Külföldi minôsítés 37
Szabadalmi bejelentés 53
Megadott szabadalom 50
Védjegy oltalom 24
Publikáció 522

A 64 aktív kutatót magában foglaló, 350
fôt foglalkoztató Gabonakutatónak két és
fél milliárd forint értékû vagyont kell haté-
konyan mûködtetni. A Gabonatermesztési
Kutató Közhasznú Társaság tevékenységé-
nek felépítése hasonlít a modern multiké-
hoz: egy cégen belül megtalálható a neme-
sítést szolgáló „alapkutatás”, a nemesítés,

a vetômag-elôállítás, a vetômag-feldolgo-
zás és a -forgalmazás. Egy dolog nagyon
szûkös, ami a jól menô multi cégeknél
megvan: a forgótôke, a pénz. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás
jelentôs változásokat okoz a társaság éle-
tében, kutatási feladataiban, tevékenysé-
gében, szervezeti felépítésében. De a ma-
gyar mezôgazdaságnak az EU-ban is szük-
sége van saját agrárkutatásra, a hazai ter-
mesztési környezethez jól alkalmazkodó, az
itteni fogyasztók ízlésének, igényeinek
megfelelô fajtákra, hungarikumokra, vala-
mint a világpiacon is értékesíthetô kiváló
minôségû termékekre. Emellett az egyik
legfontosabb stratégiai célkitûzésük, hogy
a közös európai agrár- és vidékfejlesztési,
valamint környezetvédelmi, egészségvé-
delmi kutatási programokba intenzívebben
kapcsolódjunk be.” 

Tóth Szeles István
GK Kht.

A vetômagvak és vegetatív szaporítóanya-
gok elôállításáról és forgalmazásáról, vala-
mint a növényfajták állami elismerésérôl
szóló 1996. évi CXXXI. törvény hatálybalé-
péséig, a növényfajták állami elismerésé-
nek idôtartama határozatlan idejô volt.
A törvény, az Európai Unió vonatkozó
irányelveihez történô igazodás jegyében, a
növényfajták állami elismerésének idôtar-
tamát határozott idejûre változtatta. E sze-
rint ez az idôtartam szôlô-, gyümölcs- és
erdészeti fajták esetében a megadástól
számított 18. év végéig, egyéb növényfajok
fajtáinál pedig a megadástól számított 15.
év végéig tart. Természetesen a törvény
biztosította a bejelentô számára azt a jo-
got, hogy kérelmére ezt az idôtartamot
több alkalommal is meg lehessen
hosszabbítani, amennyiben a fajta ismé-
telt DUS vizsgálat alapján továbbra is egy-
öntetûnek és állandónak bizonyult. A hatá-
rozott idejô állami elismerést, a törvény
hatálybalépése elôtt elismerést kapott faj-
tákra is kiterjesztették.

Az elsô lejárati idôpontot az 1996. évi
CXXXI. törvény záró rendelkezése 2007 év-
ben határozta meg úgy, hogy lejár minden
olyan fajtának az állami elismerési ideje,
amely 2007. december 31-ig eléri vagy
meghaladja a megadástól számított 15
évet, illetve szôlô-, gyümölcs- és erdészeti
növényfajták esetében a 18 évet. Tehát a
szántóföldi-, a zöldség- és dísznövényeknél
elsô alkalommal az 1992-ben vagy koráb-
ban elismert fajták, míg a szôlô-, gyü-

mölcs- és erdészeti fajok fajtái közül az
1989-ben vagy azelôtti fajták állami elis-
merése jár le.

A 2003. évi LII. törvény korrigálta az
iménti törvényt. Az állami elismerés idô-
tartamát 2004. május 1-jétôl szôlô-, gyü-
mölcs- és erdészeti fajták, illetve fás szárú
dísznövények esetében a megadástól szá-
mított 20. év végében, egyéb növényfajok-
nál a megadástól számított 10. év végében
határozta meg. Az új törvény a záró rendel-
kezésekben olyan döntést hozott, hogy a
törvény hatálybalépése elôtt állami elis-
merést kapott fajták elsô lejáratakor az
1996. évi CXXX. törvényben meghatározott
idôtartamot, azaz a 15., illetve a 18. évet
kell figyelembe venni. A 2003. évi LII. tör-
vény alapján viszont 10, illetve 20 éves idô-
tartamra hosszabbítható meg minden
2007-ben vagy utána lejáró fajta.

A 2003. évi LII. törvény végrehajtására
kiadott 40/2004 (IV. 7.) FVM rendelet sze-
rint az EU vonatkozó irányelveinek megfe-
lelôen, a bejelentô a fajta állami elismeré-
sének meghosszabbítását annak lejárta
elôtt legalább két évvel kérelmezheti az Or-
szágos Mezôgazdasági Minôsítô Intézet-
nél, amely idôpont az elsô alkalommal
2005. december 31-én jár le. A kétéves idô-
tartam ahhoz szükséges, hogy az intézet a
fajták ismételt DUS vizsgálatát elvégezze
annak megállapítására, hogy a faja egyön-
tetû és állandó–e, továbbá a fajta eredeti
fajtaleírásában rögzített tulajdonságai
nem változtak-e meg. A DUS vizsgálat idô-
tartama egy kísérleti ciklus. A kukorica, a
búza, az árpa a napraforgó és a szója fajták
esetében az ellenôrzés a gélelektroforézi-
ses vizsgálatokra is kiterjed. Amennyiben a
fajta ismételt DUS vizsgálati eredménye
pozitív, az állami elismerés meghosszab-
bítható. Ha negatív a DUS vizsgálat az

OMMI a fajta állami elismerésének vissza-
vonását kezdeményezi.

A gyümölcs és szôlôfajták, valamint a
fás szárú dísznövények jelentôs részét az
Országos Mezôgazdasági Minôsítô Intézet
már kiültette fajtagyûjteményeibe, hogy a
DUS vizsgálat elvégezhetô legyen ezeken a
növényeken. Amennyiben a növények nem
fordulnának termôre, vagy egyéb okok
miatt szükséges, az OMMI a DUS vizsgála-
tokat a központi törzsgyümölcsös, vagy
törzsültetvények növényein végzi el.

A bejelentônek, az ismételt DUS vizs-
gálatokhoz a generatív szaporítású fajok
fajtái esetén új vetômagot kell beküldeni,
amit összehasonlítanak a tartós vetômag-
tárolóban elhelyezett etalon vetômagmin-
tával.

Az állami elismerés meghosszabbítá-
sának kérelmezésekor a bejelentônek, a
fajtavizsgálatok díjtételeirôl szóló 83/2004.
(VI. 14.) FVM rendelet alapján az alábbi dí-
jakat kell az OMMI részére megfizetni:

– Az állami elismerés meghosszabbí-
tásának kérelmi díja;

– A DUS vizsgálatok díja;
– Az állami elismerés meghosszabbí-

tásának regisztrációs díja (ezt a díjat csak a
meghosszabbítást kapott fajták után kell
fizetni). 

Fontos tudni, hogy amennyiben a beje-
lentô, az állami elismerés lejárta elôtt két
évvel, annak meghosszabbítását írásban az
OMMI-hoz nem jelenti be, a 15., illetve a
18. év végével az állami elismerés automa-
tikusan megszûnik. Ha viszont az Intézet az
állami elismerés lejártáig nem dönt a kére-
lemrôl, az állami elismerés a döntés idô-
pontjáig meghosszabbodik.

Dr. Lázár László
OMMI

Szerkesztôségi megjegyzés:
Az alábbi írásra kiemelten felhívjuk a
fajtával rendelkezôk figyelmét, mert az
állami elismerés az új jogszabályozás
szerint lejár.

A növényfajták állami elismerésének meghosszabbítása
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Idén több mint 29.000 hektáron jelentettek be
hibrid kukorica vetômag-elôállítást. Az elmúlt
évhez képest ez minimális emelkedést jelent.
A szaporítások bejelentési határideje a május
elsejei Európai Uniós csatlakozásunk utánra
esett, így a vetômag-elôállítások ellenôrzésé-
nél és minôsítésénél már az új vetômag tör-
vény és a végrehajtására kiadott FVM rendelet
elôírásai szerint jártunk el. A hibrid kukorica
vetômag-elôállításokra vonatkozó jogszabá-
lyok alapvetô változásokat nem hoztak, csak
apróbb módosításokra került sor az EU joghar-
monizáció miatt. 

Az idei évjárat idôjárási alakulása kedvezett
a hibrid kukorica vetômag-elôállításoknak. A te-
let az elmúlt három-négy évvel ellentétben
klasszikus tavaszi idôjárás követte. Elmaradt a
hirtelen felmelegedés, a tavaszra mérsékelt me-
leg és sok csapadék volt a jellemzô. A vetések-
nél a kelést kellô mennyiségû csapadék segítet-
te, de néhol a sok esôtôl kelési problémák je-
lentkeztek. A lassabb felmelegedés miatt vala-
melyest vontatottabb volt a kukoricanövények
kezdeti fejlôdése. A táblák fejlettsége és
kiegyenlítettsége megfelelô volt. A nyári alacso-
nyabb hômérséklet és lényegesen több csapa-
dék két-három héttel késôbbre tolta a kukorica
növényállományok fejlôdését. A keresztezéses
hibrid kukorica vetômag-elôállításokban a leg-
nagyobb kézimunkaerô-igénnyel járó tevékeny-
ség a címerezés is két héttel késôbb indult.

A címerezésrôl általánosságban elmond-
ható, hogy a fejlettebb, magasabb kukoricanö-
vények címerezése idén nehezebb feladatot je-
lentett. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a vetô-
mag-elôállítók a címerezési munkákat a legkü-
lönfélébb konstrukciókban szervezték meg.
A vállalkozók által vezetett címerezô csapatok-
tól kezdve a tagi részes címerezésen keresztül,
az ifjúsági táborokig sokféle megoldással talál-
koztak vetômag-felügyelôink. 

A különbözô formációk minôsítése nem
feladatunk, és a szántóföldi szemle során ezt a
tényezôt nem is vettük figyelembe. A címerezé-
si munkák minôségében azonban csekély mér-
tékû romlás tapasztalható. A vetômag-termel-
tetôknek évrôl-évre nagyobb erôkifejtésbe ke-
rül a szakmai, termeltetési elvárásaik érvénye-
sítése: a vetômag-elôállítások fajtatisztasági
követelményeinek biztosítása. 

A címerezés kemény, megerôltetô fizikai
munka. Egyre több helyen öntözéssel nehezít-
ve a júliusi hôség kellôs közepén. A hibrid ku-
korica vetômag-elôállításokba újonnan bekap-
csolódó termelôk nem minden esetben látják
elôre a címerezési munkák buktatóit, nem jól
mérik fel saját lehetôségeiket. A szántóföldi el-
lenôrzéseken és minôsítéseken, a címerezési
hiba miatti alkalmatlan minôsítések meghatá-
rozó része új termelôknél fordult elô.

A vetômag-elôállításba új termelôk is be-
kapcsolódtak. Gyakran tapasztaltuk, hogy a
kezdôknek számítók nem kaptak kellô segítsé-
get és iránymutatást a vetômag-elôállító part-
nerüktôl. A jövôben, a vetômag-elôállítóknak
nemcsak az új termelôk megnyerésére, hanem

a vetômag-elôállítási tevékenységük alapo-
sabb irányítására is nagyobb hangsúlyt kell
fektetni.

A címerezési munkával párhuzamosan vég-
zett idegeneléseknél általánosságban megálla-
pítható, hogy az elvetésre került szülôi alap-
anyagok fajtatisztasága az elôzô évekhez viszo-
nyítva jobb volt. Kevesebb szelekcióra volt
szükség, s ez feltétlenül megkönnyítette a szán-
tóföldi munkát.

A termelés hatékonyságát növelô új tech-
nológiák bevezetése és fokozottabb térnyerése
idén folytatódott. A hibrid kukorica vetômag-e-
lôállítások költségcsökkentô és termelésbiz-
tonság növelô megoldása: a hímsteril anyai
szülôn megtermelt kukorica vetômag. A hím-
steril elôállítások és kombinációk száma évrôl-
évre nô. A felhasznált hímsteril alapanyagok
sterilitása biztonságosnak mondható, a régeb-
ben tapasztalt környezeti hatástól függô plaz-
matípusok eltûntek a termesztésbôl. A címere-
zési költségek megtakaríthatók, de a sterilitás
ellenôrzésére mindig szükség van. Abban az
esetben, ha az anyai növények hímvirágzatá-
ban a pelyvalevelek felnyílnak és megjelennek
a portokok, akkor a pollen jelenlététôl függet-
lenül fertilis (termékeny, gazdag) kukoricaállo-
mányként kell kezelni a táblát.

A szaporítások termésnövelô technológiai
megoldása a nettó területnövelô nullapás, szô-
kített négy-kettes vetéstípusok. Ezek a „térnye-
rô” megoldások a termelôtôl tökéletes talaj-e-
lôkészítést, vetést és mûvelést (modern vetô-
gépek, mûvelô eszközök és apakivágók) igé-
nyelnek. A címerezéskor és idegeneléskor az
ilyen táblák nagyobb odafigyelést kívánnak.
Ilyen elôállítási módnál az idegenelési munkák
is nehezebben végezhetôk el. Az apai idegenek
felismerését, és ezáltal a fajtatisztaság biztosí-
tását igen megnehezíti. A vetômag-szaporítá-
sokban az apai sorok eltávolítását fokozottab-
ban ellenôrizzük, hiszen a hibás apakivágás, az
anyasorokba áthajló tövek nagy veszélyt jelen-
tenek a fajtatisztaságra. A vetômag-elôállítá-
sokban idén is nôtt a területnövelô technoló-
giák alkalmazásának aránya. 

A hibrid kukorica vetômag-elôállítások nö-
vény-egészségügyi szempontból szerencsés
évet zárhatnak. A vetésváltás és a tervszerû
megelôzô védekezés, a hûvösebb csapadéko-
sabb idôjárással összefogva, megakadályozta a
kukoricabogár elszaporodást és kártételt. Or-
szágosan számottevô kárt sehol nem tapasztal-
tunk. A vetômag-elôállítók többsége felismer-
te, hogy a kukoricabogár ellen komplex módon
kell védekezni. Általánossá vált a vetésváltás,
nôtt az inszekticides csávázószerrel kezelt szü-
lôi vetômagok használata, és nagyobb hang-
súlyt fektettek idén a talajfertôtlenítésre és az
imágó elleni védekezésre. 

A védekezési módok közül a legfontosabb
a vetésváltás. Az öntözés nélküli, illetve dobos
öntözésre berendezkedett termelôk, különö-
sebb nehézségek nélkül megoldották a terület-
váltást. A lineár öntözôberendezések esetén
csak területcsökkentéssel lehet biztosítani a

vetésváltást, amit idén nem minden termelô
vállalt fel. Az elmúlt években hatalmas károkat
okozó gyapottok bagolypille és a kukoricamoly
kártétel elsôdlegesen a csapadékosabb, hûvö-
sebb nyárnak köszönhetôen nem volt számot-
tevô.

A vetômag-szaporításokban az együttvirág-
zás és megtermékenyülés tekintetében nem ta-
lálkoztunk nagyobb problémákkal. Az elôzô
évekhez képest sokkal jobb eredmény született
ezen a téren, bár voltak olyan szaporítások,
ahol az átlagos megtermékenyülés alig haladta
meg az 50–60 %-ot. Az erre ható tényezôk közül
ki kell emelni a fajtahatást, az anyai-apai sorok
arányát, illetve a nullapás termesztést. Ez
utóbbi az együttvirágzás – megtermékenyülés
tekintetében fokozott kockázatot rejt magában. 

Az izolációs távolság vetômag-elôállítási
követelményként nem okozott különösebb ne-
hézséget a hibrid kukorica vetômag-szaporítá-
sokban. A kétszáz méteres elôírás betartása ta-
pasztalataink szerint megoldható. Egyes vetô-
mag-termeltetôk szerzôdéseikben törekszenek
a régi szabvány háromszáz méteres szabályá-
hoz, azonban ez évrôl-évre nehezebben bizto-
sítható. Az országos hibrid kukorica vetômag-
elôállító terület dinamikusabb növekedésének
egyik akadálya az izolációs távolság, annak el-
lenére, hogy az csak kétszáz méter. Az izolációs
távolság elemzésekor ki kell emelni a kukorica-
bogár miatti vetésváltás-kényszert. Új területe-
ket kell szaporításba vonni, a vetômag-elôállí-
tásra berendezett táblákat váltani kell. 

Az új táblák és új termelôk új területi
egyezkedéseket jelentenek, melynek törvényi-
leg szabályozott rendszere nem minden me-
gyében zökkenômentes. Vannak régiók, ahol
sikeresen mûködik a védôtávolságok helyi ön-
kormányzatnál történô közzététele, de vannak
olyan megyék, ahol ez teljesen elmarad. A hib-
rid kukorica vetômag-elôállítások szántóföldi
ellenôrzésekor az elsô szemlén kiemelten,
amúgy pedig minden címerezési szemlén el-
lenôrizzük a kétszáz méteres szigetelési távol-
ság meglétét. Tapasztalataink szerint a szigete-
lési távolság miatti megegyezés a szomszédos
táblák használóival, tulajdonosaival, egyre ne-
hezebb. Hathatós törvényi, jogi elôírások nem
kényszerítik egyik termelô felet sem. Ez elôre-
vetíti annak veszélyét, hogy az izolációs távol-
ság valamely speciális ok miatti (pl. GMO,
ÖKO) nagymértékû növelése a kukorica vetô-
mag-elôállítások kihelyezését együtt termesz-
tésre, speciális zárt körzetre vonatkozó jogsza-
bályok hiányában, nagyban megnehezítené.

A tapasztalatok alapján hangsúlyoznunk
kell, hogy idén az elmúlt 15 év legnagyobb ve-
tômagtermését takarították be. Az átlagtermé-
sek országrészenként, régiónként és fajtánként
nagy szórást mutatnak. A gyengén terméke-
nyült fajták néhány tonnás tábláitól széles a
skála a 148 q/ha-os csöves rekordtermésig. Az
országos átlagtermés minden bizonnyal meg-
haladja a 2001 évi 3793 kg/ha-t.

Polgár Gábor
fôfelügyelô, OMMI Vetômagfelügyeleti Fôosztály

Kukorica vetômag-minôsítési tapasztalatok, 2004
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A vetômag törvény, illetve a hozzá kap-
csolódó jogszabályok elôírják a vetômag
(vetôgumó) elôállításával, forgalmazásá-
val foglalkozó magánszemélyek és szer-
vezetek számára a kötelezô Vetômag Szö-
vetség és Terméktanácsi tagságot. A bur-
gonya vetôgumó elôállítással, illetve for-
galmazással foglalkozó gazdálkodók
anyagi terheinek csökkentése érdekében,
– hogy ne kelljen kétfelé terméktanácsi
tagdíjat fizetniük –, 1998-ban született
egy megállapodás a Vetômag Termékta-
nács és az Országos Burgonya Termékta-
nács között.

Ennek értelmében annak a gazdálko-
dónak, aki szaporítóanyag tekintetében
kizárólag vetôburgonyával foglalkozik, az
Országos Burgonya Terméktanács Vetô-
burgonya Szekciójában kell tagságot kez-
deményeznie, jogait és kötelezettségeit
ott gyakorolva. Tehát tagdíjat is csak ott
kell fizessen. A Vetômag Szövetség és
Terméktanácsnál ezek a tagok csak nyil-
vántartásba kerülnek, mint regisztrált ta-
gok. A regisztráció a Burgonya Termékta-
nácstól megkapott belépési nyilatkoza-
tok alapján történik, és a regisztrált tag-
ságról a tag egy nyomdai úton elkészí-
tett, úgynevezett „Tanúsítvány” formájá-
ban kap igazolást. Amennyiben a Burgo-
nya Terméktanácsnál valamilyen oknál
fogva megszûnik a tagsági viszonya, úgy
automatikusan a Vetômag Szövetség és
Terméktanácsi regisztrált tagság is érvé-
nyét veszti és a Tanúsítvány visszavoná-
sával jár.

Ha valaki azonban más növény sza-
porítóanyagával is kíván foglalkozni a
burgonya vetôgumó mellett, annak a Ve-
tômag Szövetség és Terméktanácsnál is
rendes, önálló tagságot kell létesítenie.

Mindez fordítva is igaz akkor, ha vala-
ki különbözô növényfajok vetômag-sza-
porításával, forgalmazásával foglalkozik,
és ezek között a vetôburgonya is szere-
pel. Ez a megoldás jogilag rendezi a be-
lépési kötelezettséget. Kérdés, hogy az
Országos Burgonya Terméktanács Vetô-

burgonya Szekciójának állásfoglalásai, a
szükséges információk esetleges hiánya
nem lesz e zavaró az érintett tag munká-
jában. Hasonló megállapodás született
az Országos Fûszerpaprika Termékta-

náccsal. Jelenleg a Vetôburgonya Szek-
ciónak 174, a Fûszerpaprika Termékta-
nács Vetômag Szekciójának 4 tagja van.

Kisvárdai Ildikó

A regisztrált tagságról (Vetôburgonya Szekció)
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A Vetômag Szövetség és Terméktanács új tagjai
2004. július–szeptember

Név cégnév ir. sz. város utca

Réti Sándor magánszemély 5700 Gyula Botond u. 4.

Roszik János magánszemély 5540 Szarvas Deák F. u. 10.

Farkas Gyula FitoMedicina Kft. 6065 Lakitelek Széchenyi krt. 160.

Héjja László Héjja Testvérek Kft. 6640 Csongrád Tanya 248.

Janowszky Zsolt Hungaro-Grass Kft. 5540 Szarvas Szilvafa u. 10.

Porcs Dezsô Kalocsai Fûszerpaprika Rt. 6300 Kalocsa Alkotmány u. 49.

Baráth János Portagro Kft. 1106 Budapest Keresztúri út 130.

Lóczi János SL Palánta Kft. 6600 Szentes Felsôrét 52.

A Vetômag Szövetség és Terméktanács kilépett tagjai
2004. július–szeptember

cég neve ir. sz. város utca tanúsítvány száma kilépés dátuma

Agro-K.I.R.B. Kft. 6421 Kisszállás Liget köz 1. 71 2004.08.16.

Apró Pál 5000 Szolnok Jávorfa u. 32. 1113 2004.09.13.

Jakab Károly 4337 Jármi Kölcsey u. 18. 498 2004.09.13.

Dunaseed Kft. 1117 Budapest Fehérvári út 19. 164 2004.09.13.

Kombiseed Kft. 1054 Budapest Bajcsy-Zs. út 50. 266 2004.09.16.

A felsorolásban szereplô számú tanúsítványok használata érvénytelen!

A Vetôburgonya Szekció új tagjai

Név cégnév ir. sz. város utca

Halász László magánszemély 9342 Mihályi Kisfaludy u. 9.

Ignécziné Fodor Mónika magánszemély 4517 Gégény Nefelejcs u. 16.

Kovács Béla magánszemély 7940 Szentlôrinc Gárdonyi G. u. 24.

Molnár Ildikó magánszemély 7512 Mike Rákóczi u. 15.

Oláh Gábor magánszemély 4244 Újfehértó Béke tér 43.

Riczu László magánszemély 4466 Timár Szabadság út 15.

Valaszkay János I és V Kft. 6000 Kecskemét Március 15. út 1/e.

Horváth János Szabolcsfarm Kft. 4467 Szabolcs Szabolcsvezér u. 2.

A közelmúltban érkezett néhány
olyan érdeklôdô megkeresés
a Vetômag Szövetség
és Terméktanács ügyvezetéséhez,
hogy a tagok egy részének
nem teljesen egyértelmû,
mit is jelent pontosan
a VT regisztrált tagság fogalma.
Ez indokolja, hogy pár szóban
összefoglaljuk a kifejezés lényegét.

Az Országos Burgonya Terméktanács elérhetôségei:
1054 Budapest, Akadémia u. 1. tel./fax: 1-269-0589. e-mail: obtt@axelero.hu

Országos Fûszerpaprika Terméktanács
6300 Kalocsa, Alkotmány u. 49. tel./fax: 78-464-463. e-mail: paprika@mail.externet.hu


