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• Milyen tevékenységéért ítélték 
Önnek a rangos állami kitüntetést?

– A hivatalos indoklás szerint a nö-
vénytermesztés területén végzett pél-
daértékű, nemzetközileg is számon 
tartott fejlesztési és oktatói munkás-
ságom elismeréseként kaptam. Közel 
25 év termékfejlesztési és marketing 
tapasztalat áll mögöttem, s tudni kell, 
hogy akkor kerültem a céghez termék-
fejlesztő mérnökként, amikor a nap-
raforgó üzletág elindult 1998-ban, így 
tevékeny részese lehettem a magyar 
napraforgó termesztésben bekövetke-
zett pozitív változásoknak. Emlékez-
zünk csak vissza, hogy a '90-es évek-
ben nem volt olyan év, ahol a hazai 
napraforgó termelésben 2 t/ha megha-
ladó eredmény született volna. Ebben 
az időszakban 400 ezer hektár körül 
alakult a termőterület, s hektáronként 
9 év átlagában 1,45 tonna termést ta-
karítottak be a gazdák. Olyan hibride-
ket választottunk ki, s választunk ki 
ma is a termékfejlesztésből, valamint 
vezetünk be a magyar és a kelet-euró-
pai piacra 1998 óta, melyek terméspo-
tenciálja és termésstabilitása is kiemel-
kedő. Ennek következtében 2004-től a 
magyar országos termésátlag tartósan 
meghaladta a 2 t/ha-t, mostanság pe-
dig a 3 tonnát ostromoljuk.

Természetesen a hazai napraforgó 
termesztés biológiai alapjainak bővü-
lésével egyidejűleg alapvetően meg-
változtak a hibridek értékmérő tulaj-
donságai. Az igen nagy termőképessé-
gű hibridjeink megjelenésével a napra-
forgó kikerült a gyengébb termőhelyi 
kategóriájú területekről, valamint a 
teljesen extenzív ráfordítású növé-
nyek csoportjából. Így különösen fon-
tos volt számomra a napraforgó ter-
mesztéstechnológiájának fejlesztése, 
a tápanyagellátás, állománysűrűség, 
növényvédelem növényi produkció-
ra gyakorolt hatásainak vizsgálata, a 
hibridspecifikus termesztéstechnoló-
giák kidolgozása, különös tekintettel 

a napraforgó hibridek eltérő tőszám, 
tápanyag és gombaölő szeres állo-
mányvédekezésre mutatott genotípu-
sos reakcióira.

Nyilván a kitüntetésben elismer-
ték a vetőmagágazat hatékonyságának 
megőrzéséért kifejtett erőfeszítései-
met, valamint tízéves oktatói munká-
mat is.

• Kifejtené e két utóbbit bővebben? 
Kezdjük a vetőmagágazat hatékony-
ságával.

– Talán induljunk el onnan, hogy 
a magas színvonalú növénytermesz-
tés alapját jelentő genetikai anyagok 
megőrzéséhez, a növényfajták állami 
elismeréséhez, a megfelelő minőségű 
vetőmag előállításához és felhasználá-
sához, valamint a korszerű fajtahasz-

nálathoz nemzetgazda-
sági érdek fűződik. An-
nak érdekében, hogy 
a vetőmagvak megfe-
leljenek a hazai és a 
nemzetközi követel-
ményeknek, minden-
re kiterjedő ellenőrzés 
szükséges a szaporula-
ti ciklusokon átívelően. 
Ez az ellenőrzés állami 
feladat, de természete-
sen sok cég a maga mi-
nőségbiztosítási rend-
szerén belül javarészt 
részlegesen, de elvégzi 
ezeket a feladatokat.

2011-ig a vetőmag-
ágazat irányítása haté-
konyan működött, a fo-
lyamatok, az ellenőrzé-
sek jogi háttere állan-
dó és stabil volt, benne 
olyan törvényi lehető-
ségekkel, mint az átru-
házott hatósági jogkör.

Ez utóbbi sajnála-
tos módon kivezetésre 
került 2011-ben a ren-
deletből, s a feladatok 

visszaszálltak a NÉBIH Növényter-
mesztési- és Kertészeti Igazgatóságá-
ra, illetve a szántóföldi szemléket il-
letően a Kormányhivatalokra. A ha-
tóságnál dolgozó kollégák szaktudása 
és segítőkészsége példás, de a forrás-
hiány minden területen egyre jobban 
érzékelhető volt, és sok esetben gátat 
szabott a feladatok időben történő el-
végzésének.

Ezt felismerve az elmúlt 5 évben 
rengetegszer egyeztettem a témá-
ról a Minisztériummal és a NÉBIH-
hel tudván, hogy a vetőmagszakma 
és annak minden érintett szereplő-
je egyaránt érdekelt abban, hogy a 
szaporítóterületek tovább növekedje-
nek, és fennmaradjon a világviszony-
latban is jelentős hibrid vetőmagex-
portunk. Példaképpen hazánk, illetve 
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Rangos kitüntetést kapott Bíró János
A Syngenta egyik kelet-európai növényvédelmi vezetője a hazai növénytermesztés területén 
végzett példaértékű, nemzetközileg is számontartott technológiafejlesztői és oktatói munká-
ja elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. A Vetőmag Szövetségben 
12 évig elnökségi tagként, 4 évig hibrid növények szekció bizottsági elnökként tevékenykedő 
szakemberrel a kitüntetés kapcsán ültünk le beszélgetni.



hazai cégeink belső és külső verseny-
képességének megtartásához és növe-
léséhez elengedhetetlen a kiszámítha-
tó és gyors okmánykiadás, hiszen ez-
zel a vetőmagüzemek feldolgozási sze-
zonja meghosszabbodik, kapacitása 
megnő, javul a vetőmaggal való ellátás 
biztonsága is. Ezért a jelenleginél na-
gyobb termőterület is bekapcsolható 
a termelésbe. Ez ágazati szinten több 
ezer hektár vetőmagelőállítást jelent, 
további vidéki munkahelyeket teremt, 
magas bevételt biztosítva a mezőgaz-
dasági vállalkozásoknak.

Arra jutottunk, hogy az államigaz-
gatási reformok tükrében a vetőmag-
szakma és a hatóság közös érdeke 
egy olyan hatékony ellenőrzési rend-
szer kidolgozása, amely a rendelke-
zésre álló korlátos állami forrásokkal 
észszerűen gazdálkodva ugyan, de ké-
pes kiszolgálni a vetőmagágazat igé-
nyeit.

A jelenlegi Agrárminisztérium ve-
zetésének köszönhetően eredménye-
sen zárultak a tárgyalások, s megszü-
letett egy rendeletmódosítás, misze-
rint a vetőmagminősítés és ellenőrzés 
átruházott jogkörben is újra lehetővé 
vált. Hiszem, hogy az intézkedés a ki-
sebb vállalatokat is kedvezően érint-
heti, hiszen az így felszabaduló ható-
sági kapacitás ezeknek a cégeknek a 
magas színvonalú kiszolgálására for-
dítható.

• Mi a helyzet az oktatással? A me-
zőgazdaság jövőjét képező új generá-
ció nevelésében Ön is aktívan kiveszi 
a részét.

– Igen, az oktatásában is tevékeny 
szerepet játszom 2009 óta. Nem fel-
tétlen beszélnék új generációról, hi-
szen a vetőmag-gazdálkodási szak-
mérnök képzésben kortól függetlenül 
képzünk szakembereket.

A hallgatók jellemzően a hazai me-
zőgazdasági nagyüzemekből, nemzet-
közi vetőmagcégektől, a hatóságtól, a 
forgalmazóktól, illetve kisebb szaporí-
tó-gazdaságokból jönnek. A Szent Ist-
ván Egyetem szarvasi Tessedik Cam-
pusán a vetőmag szakemberképzés 
úgy épül fel, hogy az mind szerkeze-
tében, mind tartalmában az ágazati 
tevékenységek átfogó meglétét tük-
rözze. Így a szakmérnöki diploma ki-
tűnően hasznosítható a hazai vető-
magvertikum valamennyi területén. 
Jellemzően 10 feletti létszámmal si-
kerül a kurzusokat beindítani, tehát a 
szarvasi vetőmag-gazdálkodási képzés 

kifejezetten sikeresnek mondható, s 
ez aláhúzza azt a tendenciát, amit ag-
rároktatók és menedzserek is látunk: 
a munkaerőpiac sokkal specifikusabb 
és magas szintű tudással rendelkező 
mérnököket igényel több területen. A 
vetőmagszakma folyamatosan fejlő-
dik, ezért szükség van az új ismeretek 
megszerzésére, a tudás bővítésére.

Ami tényleg az új generációt érint-
heti, az az iskolakert projekt. 2016-
ban keresett meg a Vörösmarty Ének 
Zenei és Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium intézményvezetője isko-
lakert létesítésével kapcsolatban. A 
gondolat, hogy az iskola rendelkez-
zen kerttel és az a szabadidőtöltés 
mellett az oktatás színhelye, eszköze 
is legyen, három évvel ezelőtt fogal-
mazódott meg az igazgató asszony-
ban, személyemben pedig támogató-
ra és segítségre leltek. A tankert végül 
irányításom mellett a Syngenta pénz-
ügyi és szakmai támogatásával való-
sult meg, s Nagy István miniszter úr 
nyitotta meg tavaly szep temberben. 
Én azt gondolom, hogy ez adta az in-
díttatást, hogy az iskolakertek alapítá-
sa és fejlesztése az Agrárminisztérium 
2018-ban meghirdetett Városi Agrár-
politikájába, mint szakpolitikai prog-
ramjába bekerült. Jómagam közvetítő 
szerepet játszottam a program indu-
lásának a legelején a Minisztérium és 
az Iskolakertekért Alapítvány között, 
melynek köszönhetően utóbbi kapta 
meg a szakmai-módszertani koordiná-
lási feladatot.

• Önt vetőmag szakemberként is-
meri a szakma, mégis - ha jól tudjuk - 
akkor az új pozíciója specifikusan nö-
vényvédelmi pozíció. Mit lehet tudni 
erről? 

– 2011-ben a Syngentánál lezaj-
lott üzletági integráció lehetővé tet-
te, hogy ne csak a vetőmagra, azaz egy 
adott szakterületre koncentrálhassak, 
hanem a növényvédelemre is. A pozí-
ció a kukorica és egyéb szántóföldi nö-
vények növényvédelmi vezetését ta-
karja a Syngenta kelet-európai terüle-
ti egységében, a kalászos gabonafélék, 
valamint a szőlő-gyümölcs területet 
más vezetők kontrollálják. Alapjában 
a globális termékstratégiák átfogó, 5 
éves tervekbe történő átalakítása a fel-
adatunk a területi egységben. Orosz-
ország, Ukrajna, Magyarország, Ro-
mánia, Szerbia, Bulgária, Fehérorosz-
ország valamint a közép-ázsiai or-
szágok (Kazahsztán, Tadzsikisztán, 

Üzbegisztán, Kirgizisztán stb.) tartoz-
nak ebbe a földrajzi egységbe. A köz-
pont Magyarországon van.

• Huszonöt éve dolgozik a Syngen-
tánál, tényleg végigjárta a ranglét-
rát. Volt területi képviselő, fejlesztő-
mérnök, vetőmag marketingvezető 
országosan, majd több országért fe-
lelve. Vezette a cég regionális techno-
lógiai fejlesztését 17 országban, most 
növényvédelmi területen az egyik ve-
zető Kelet-Európában. Mire büszke a 
leginkább?

– A 2013–2018 között eltelt öt évre 
rendkívül büszke vagyok, amikor is a 
közép- és dél-kelet európai technoló-
giafejlesztés és támogatás vezetője vol-
tam. Ritkán adatik meg egy vezetőnek, 
hogy egy új divíziót hozzon létre 17 
országban. Ki kellett alakítani a rész-
leg működésének rendszerét, straté-
giával, költség tervszámokkal, invesz-
tíciókkal. Az elszigetelten kidolgozott 
funkcionális stratégiai tervek megva-
lósítása önmagában nem elegendő, így 
a mi funkcionális területünk sikeres-
ségének a kulcsa a különböző divíziók 
közötti (kutatásfejlesztés, technológi-
ai fejlesztés és támogatás, marketing 
és értékesítés) széles körű együttmű-
ködésének és a koordinációjának meg-
teremtése volt. Szóval, ha nem is a nul-
láról, de elég mélyről kellett felépíteni 
a divíziót, s személy szerint engem hi-
hetetlen mértékben motivált, hogy va-
lami újat, s talán nem nagyképűség, de 
maradandót alkothatunk.

• Minden sikerült, amit eltervez-
tek, nem voltak akadályok, nem ma-
radt semmilyen hiányérzet?

– Természetesen voltak akadályok, 
elég nehezen találtuk meg például Ro-
mániában a megfelelő fejlesztési veze-
tőt, s nem ment egyszerűen az egyéni 
implicit tudás kollektív tudássá törté-
nő átalakítása sem. Ezt ugyanis nagy 
mértékben befolyásolja a társadalmi 
struktúra és a helyi szervezeti kultúra. 
Elsősorban Törökországban ütköztem 
bele abba, hogy a szervezeti kultúra –
mondhatni, hogy hierarchia – nagy-
mértékben korlátozta és irányította az 
egyéni cselekvéseket és az egyének ál-
tal birtokolt tudás megosztását. Mind-
ezekből következett egy fontos veze-
tői feladat: a régióban a szervezetben 
meglévő szétszórt tudás koordinálá-
sa, melynek legfontosabb eszközeként 
az országok közötti szervezett és cso-
portos tudásmegosztást preferáltam, 
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amelyen keresztül jött létre a vállalat-
ra jellemző közös tudás. Ennek hasz-
nát a termékek piaci bevezetésében 
mérhettük le, voltak rendkívül sike-
res piacbevezetések, kevésbé sikeresek 
is természetesen, de nem voltak szá-
mottevő bukások. Ehhez a termékek 
kvantifikált teljesítménye mellett az is 
kellett, hogy a különböző platformo-
kon a gazdákat meggyőzzük az eset-
legesen húzódozó üzleti partnerekkel 
egyetemben.

• A vetőmag és a növényvédelem 
két kulcsterület a mezőgazdasági ter-
melésben. Az elmúlt időszakban a nö-
vényvédelem több csatát is vesztett 
az európai színtéren. A hatóanyagok 
korlátozása számos nagy kihívást tar-
togat a szakma számára. Hogyan le-
het ennek megfelelni? Hogyan lehet 
így több évre, évtizedre szóló szakmai 
munkát végezni?

– Tagadhatatlan, hogy ránk, nö-
vényvédő szer gyártókra, egyre na-
gyobb nyomás és felelősség neheze-
dik, hogy a fejlesztéseink megfelelje-
nek az egyre szigorodó elvárásoknak. 
Újraregisztráció esetében pedig az, 
hogy egy-egy hatóanyag felülvizsgála-
ta milyen eredménnyel fog járni, telje-
sen kiszámíthatatlan. Az Európai Élel-
miszerbiztonsági Hivatal (EFSA) min-
den esetben közzéteszi véleményét, 
amely nyilvános, de ebből nem feltét-
lenül következik a végső döntés, ame-
lyet a Bizottság javaslatára a tagálla-
mok szavaznak meg. Németország és 
Franciaország ebben – véleményem 

szerint – rendkívül óvatos, mondhat-
ni kontraproduktív, míg például Ma-
gyarország elfogadható vagy kezelhető 
kockázatokkal menedzselhetőnek ítél, 
ítélt meg sok hatóanyagot. Sajnos az 
esetek többségében az EFSA és a veze-
tő nyugati tagállamok javaslata a meg-
határozó.

Természetesen arra kell törekedni, 
hogy a peszticidek felhasználása cél-
zottan, a kártétel gazdasági küszöb-
értékének elérése esetén, előrejelzés 
alapján történjen meg a jövőben. Ez 
persze sokkal nagyobb szakértelmet, 
hozzáértést, gondosságot igényel, 
szemben egy receptszerű technoló-
gia végrehajtásával. Én úgy gondolom, 
hogy ehhez egy tudásintenzív gazdál-
kodás és nem egy adminisztratív in-
tenzív szabályozás szükséges, hogy 
mind a felelős környezet- és egészség-
védelem, mind a mezőgazdaság élelmi-
szer termelésének hatékonysága fenn-
tartható legyen.

• Nemzetközi tapasztalatai alap-
ján Ön szerint melyek a vetőmagszak-
ma előtti legfontosabb kihívások a kö-
vetkező 10 évben?

– Közismert, hogy táplálni kell a 
növekvő globális népességet, s ki kell 
elégíteni a folyamatosan növekvő ál-
lati takarmányszükségletet is. A meg-
növekedett mezőgazdasági árualap 
igények kielégítésére olyan újabb és 
újabb hibridekre van szükség, melyek 
terméspotenciálja magas, terméssta-
bilitása pedig kiemelkedő. Emellett 
mindinkább fontosak azok a nemesí-

tési feladatok, amelyek a tápanyag- és 
vízhasznosítás, a rezisztencia és a szá-
razságtűrés javítását célozzák.

A fajtaváltás rendkívül gyorsuló 
tendenciájára lehet számítani, ami a 
kutatás-fejlesztésre kettős nyomást 
gyakorol. Egyrészt gyorsabban kell elő-
állítani a piacképes hibrideket és fajtá-
kat, ebben óriási segítséget adhatnak 
az új nemesítési technológiák. Más-
részt a hibrideket úgy kell köztermesz-
tésre bocsátani, hogy azok termőhelyi 
adaptációját és az üzemi technológiába 
való illeszthetőségét is meg kell adni, 
mert arra nem lesz idő, hogy mind-
ezek a gyakorlati termesztés során de-
rüljenek ki. Divatos szó a digitalizáció, 
de itt tényleg értelmet nyer, hiszen az 
adatok kiértékelésének módja enélkül 
már nem lesz lehetséges. Kicsit félek 
attól, hogy a lezajlott akvizíciókkal, a 
vetőmag és növényvédelmi cégek kon-
szolidációjával a kutatási beruházások 
szintén központosulni fognak, globá-
lisan nagy stratégiai fontosságú nö-
vényfajokra és jellemzőkre összponto-
sítva. Elsősorban azokban a régiókban, 
ahol ezeket a növényeket a legszéle-
sebb körűen termelik. A kisebb jelen-
tőségű növényfajokra jutó fejlesztési 
költségek tovább csökkenhetnek, s ki-
sebb innovációval kell számolni. Már-
pedig kisebb, speciális jelentőségű fa-
jokra mindinkább szükség van, hiszen 
egy változatos vetésszerkezet az egész-
séges, a környezetünkkel összhangban 
működő növénytermesztés kialakítá-
sához elengedhetetlen.

Szellő Gábor
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Muhari Pál legkisebb gyermek-
ként érkezett 1953-ban egy 
Abony melletti tanyán élő, 

gazdálkodással foglalkozó családba. 
Öt testvérével együtt így már kisgyer-
mekként belekóstolt a növényter-
mesztés és az állattenyésztés világába 
a húszhektáros gazdaságban, ahol 
életre szóló kötődése alakult ki a me-
zőgazdaság iránt. A családi birtoknak 
nem sokkal később a téeszesítés vetett 
véget 1959-ben. 

– Nagyon megviselt minket, hogy 
elveszítettük a családi földet. A szüle-
imet sok sorstársukkal ellentétben ta-
lán az mentette meg a teljes kilátásta-
lanságtól, hogy hat gyermekükről is 
gondoskodniuk kellett. Örökké hálás 
leszek nekik azért, hogy olyan értékek-
kel indítottak útnak bennünket, mint 
a vallás, a tisztesség, a munka megbe-
csülése, amelyek azt gondolom, hogy 
az egész életemet is meghatározzák. 
Ezért később nem is volt nagyon kér-
déses, hogy milyen irányban szeretnék 
majd továbbtanulni.

Az általános iskola elvégzése után 
a családjával ekkor már Abonyban élő 
Pál a ceglédi mezőgazdasági techni-
kumban tanult tovább az utolsó évfo-
lyamon, amely technikusi végzettséget 
adott. Az agráriumhoz való viszonya 
az iskolában még szorosabb lett, a di-
ákok alapos elméleti és gyakorlati tu-
dással felvértezve vették át bizonyítvá-
nyukat, és indultak el a továbbtanulás 
vagy a munka irányába.

– Engem a Gödöllői Agráregyetem 
gépészmérnöki karára vettek fel, itt 
szereztem meg az első diplomámat 
1977-ben, majd rögvest munkát is 
kaptam Békés megyében. Szeghalomra 
költöztünk, ahol először a helyi terme-
lőszövetkezet gépüzemeltetője, majd 
gépesítési főágazat-vezetője lettem. 
Ekkoriban elég komoly szakemberhi-
ány volt a békési cégeknél, így kiemelt 
fizetést és lakást kaptunk. A gyökere-

ink aztán hazahúztak, öt évvel később 
Ceglédre költöztünk.

A helyi Magyar-Szovjet Barátság 
Termelőszövetkezetnél töltött más-
fél esztendős munka után Muhari Pál 
attól a Ceglédi Állami Tangazdaság-
tól kapott munkalehetőséget, ahol a 
középiskolai évei alatt magába szív-

ta a szakma fortélyait. Szolgáltatási 
üzemigazgató lett, azaz hozzá tarto-
zott minden építési, lakatos és szállí-
tási tevékenység. Ekkoriban vált ese-
dékessé az állami gazdaság felújítása, 
amelyből a fiatal szakember tevéke-
nyen vette ki a részét. Többek között 
a vetőmagüzem is komoly rekonstruk-
ción esett át. A sikeres modernizálás 
után felkérték, hogy „ha már felújítot-

ta, akkor irányítsa is” a vetőmag előál-
lítással és takarmánykeveréssel foglal-
kozó üzemet.

– Így csöppentem bele tulajdonkép-
pen a vetőmagok világába, amely elkí-
sért a következő évtizedekben. A tech-
nikumban kapott tudás komoly segít-
séget adott, és a műszaki vénám sem 

volt éppen hátrány, mert 
elég sok probléma adó-
dott, amit gyorsan és ha-
tékonyan kellett orvo-
solni. A ceglédi vetőmag-
üzemben ekkortájt a hib-
ridkukorica és a kalászos 
vetőmagok – árpa, búza, 
rozs, tritikálé jelentette 
a fő csapásirányt. Üze-
münk az országban a 
nagyobbak közé tarto-
zott. Máig büszke va-
gyok arra, hogy ma is 
eredményesen működik. 
Nagy szerencsémre kivá-
ló kollégáim voltak, így 
nem okozott nehézséget 
a beilleszkedés. Igyekez-
tem bővíteni a vetőma-
gokkal kapcsolatos isme-
reteimet, és elvégeztem 
a gazdasági szakmérnö-
ki szakot Gödöllőn. Gya-
korlatilag innentől datá-
lódik az elkötelezettsé-
gem a vetőmagszakma 
iránt. A vetőmag kimon-
dottan bizalmi munka. 
Igaz, hogy szoros ellen-

őrzés alatt áll, de rendkívül tisztessé-
ges munkát követel, amely az én hit-
vallásom is. A vetőmaggal foglalkozók-
nak mindenkor precíznek, határozott 
és gyors döntéshozónak kell lennie. És 
természetesen a szakmát mindig nap-
rakészen kell tudni.

A '80-as évek közepe-vége a hibrid-
kukorica vetőmag fénykora volt Ma-
gyarországon. A Soproni Gyula által 

A vetőmag a jövő befektetése
Muhari Pál ennek szellemiségében végezte több évtizeden át sikeresen munkáját a ceglédi 
vetőmagüzemben, amely túlélte a rendszerváltás körüli recessziót és ma is hazánk megha-
tározó szakmai műhelyeként működik. Mindehhez a felkészült szakemberek mellett ha-
tározott döntések kellettek. Például az, hogy bő két évtizeden belül háromszor is komoly 
beruházást hajtsanak végre az üzemben, amely révén újabb és újabb lehetőségek nyíltak 
meg a ceglédi gazdaság számára.
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szervezett és vezetett társulás révén 
komoly tételben látták el a szaporítók 
a KGST országokat. A vetőmag célor-
szágok éllovasa a Szovjetunió volt, volt 
olyan év, amikor 30 ezer tonna hibrid-
kukorica vetőmagot szállítottak oda 
a magyarországi cégek. A rendszer-
váltás a hazai vetőmagszektort alapo-
san megtépázta, az akkor működő ti-
zennégy nagy vetőmagüzemből nyolc 
– Bóly, Martonvásár, Debrecen, Me-
zőhegyes, Szeged, Törökszentmiklós, 
Cegléd és a ma már külföldi tulajdo-
nú Bábolna – maradt talpon. A külföldi 
fajtatulajdonosok először a licencdíjas 
előállítást szüntették meg, majd önálló 
üzemeket hoztak létre, például Szarva-
son és Mezőtúron.

– A rendszerváltás minket is 
megrogyasztott, de talpon marad-
tunk. A '90-es évek előtt 4 ezer hektá-
ron foglalkoztunk kukorica vetőmag 
előállítással, majd ez a tizedére csök-
kent. Ma ezer hektár körül mozog a 
területünk. Sajnos a magyar kukori-
cafajták száma, termőképessége kevés 
volt ahhoz, hogy meg tudják őrizni az 
addigi vezető szerepet. Illetve a ku-
tatóintézetek a külföldi fajták hono-
sításával nagyban elősegítették azok 
elterjedését az országban. Kalászos-
ban szerencsésebb volt a helyzet. Ka-
lászos gabonákból a magyar fajták jó 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mind 
minőséget, mind mennyiséget tekint-
ve. Főleg a búzafajtáknál jelenik ez 

meg. Sajnos Magyarországon van egy 
rossz beidegződés, mégpedig az, hogy 
minden jó, ami külföldi. Ezt a külföl-
di fajtatulajdonosok ki is használják 
és megpróbálják a magyar nemesíté-
sű fajtákat kiszorítani nagyon jó mar-
ketingmunkával. Saját fajtáikkal az 
azokhoz legjobban megfelelő techno-
lógiát is javasolnak – több tápanyag, 
plusz növényvédelem, amit a terme-
lés folyamán szaktanácsadóikkal vé-
gigkövetnek. Esetenként jobb ered-
ményt érnek el, de ez is ritka és évjá-
ratfüggő. Amennyiben a termelők a 
magyar fajtáknak ugyanezt megad-
nák, biztosan jóval többet teremné-
nek a versenytársaiknál. Kukorica ve-
tőmag területén Cegléden bérmunkát 

végeztünk a Pioneer számára. Annak 
érdekében, hogy a minőségi követel-
ményeknek megfeleljünk, ismét ko-
moly beruházást hajtottunk végre. A 
kor legmodernebb berendezéseivel 
szereltük fel az üzemet. A szakmában 
sokan csóválták a fejüket, hogy ilyen 
nehéz időkben ekkora fejlesztést haj-
tunk végre, de mi a jövőbe fektettünk 
be. Szerencsére a tervünk bejött. Az-
tán a Pioneer új útra lépett és mi is új 
vállalatokkal kezdtünk dolgozni. Az új 
partnerünk a Dekalb lett, amellyel ma 
is vannak kisebb együttműködéseink. 
Nagyon büszke vagyok rá, hogy a cé-
get egyben tudtuk tartani, meg tudtuk 
védeni a munkahelyeket és sikerült új 
pályára állítani. Szerencsésnek érzem 

magam, hogy gépész létemre a vető-
magszakmában sikerült megvetni a lá-
bamat és azt gondolom, hogy a csapa-
tunk tisztességgel végezte, végzi mun-
káját és ezt a partnereink is elismerik.

Muhari Pál 1998-tól a cég termelé-
si vezérigazgató-helyetteseként vett 
részt a gazdaság irányításában. Az 
1992-től részvénytársasági formában 
működő Dél-Pest Megyei Mezőgaz-
dasági Zrt. komoly szántóföldi tevé-
kenysége mellett állattenyésztéssel és 
gyümölcstermesztéssel is foglalkozik. 
Munkavállalói száma ma meghaladja a 
300 főt. Az első és második vetőmag-
üzemi rekonstrukció után a ceglédi 
gazdaság vezetése egy harmadik mo-
dernizálás mellett döntött 2014-ben.

– A vetőmag bizalmi szak-
ma, azt gondolom, hogy mi 
következetes, fegyelmezett 
munkával és saját rendszer 
kidolgozásával elértük, hogy 
bízhatnak bennünk a partne-
reink. Ezúton szeretném meg-
köszönni a munkatársaimnak 
a tisztességes és odaadó mun-
kát, főnökeim segítségét és 
támogatását, valamint a part-
nereink korrekt szakmai hoz-
záállását. Az ágazat számom-
ra sok szakmai és baráti kap-
csolatot is hozott. A Vetőmag 
Szövetség új platformot adott 
a szakmai képviseletnek, az itt 
folyó munkába magam is be-
kapcsolódtam. 1998-tól egé-
szen 2018-ig az elnökség tag-
ja voltam. 

Muhari Pál ebben az év-
ben döntött úgy, hogy átadja 
a stafétabotot munkahelyén a 
fiataloknak. Váltsák meg ők a 
világot, ilyenkor nekünk fél-

re kell állni, mondta. Bár cégénél ma 
is heti két napon szakmai tanácsokkal 
látja el a fiatalokat, ideje nagyobb ré-
szét már a családjának és a hobbijának 
szenteli. Három gyermeke, négy uno-
kája van. Gyáli otthona közelében pe-
dig egy szép szőlő és konyhakert ad fel-
adatot ráérő idejére.

– Azért mert nyugdíjas az ember, 
még ne álljon le. Nekem is mindig van 
teendőm. Imádom a családomat, a 
gyermekeimet, az unokáimat, a kertet. 
Van egy kis borom is és egy társaság-
gal sok közös programot szervezünk. 
Síelünk, túrázunk, legutóbb pedig a Ti-
sza-tavat tekertük körbe. Igyekszem 
tartalmasan élni az életet.

Szellő Gábor
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Az első Búza Posztregisztráci-
ós kísérleteket több mint egy 
évtizede indította a GOSZ és a 

VSZT, az azóta eltelt években pedig a 
termelők egyre jobban várják az őszi 
eredményközlést. Ennek az igénynek 
teszünk eleget azzal, hogy újságunk-
ban is közöljük az eredmények egy ré-
szét.

A Gabonatermesztők Országos Szö-
vetsége és a Vetőmag Szövetség Szak-
maközi Szervezet és Terméktanács ál-
tal létrehozott posztregisztrációs kí-
sérletek alapvető célja, hogy a termelők 
számára hasznosítható, objektív infor-
mációt adjon. Ezen célokkal a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara is egyetért, 
ezért csatlakozott 2018-ban a kísérle-
tek finanszírozásához. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara a kísérletben sze-
replő fajtasorra ajánlati fajtalistaként 
tekint, hangsúlyozva, hogy a kísérlet-
ben részt vevőkön kívül számos kivá-
ló fajta áll a termelők rendelkezésére. 
A kísérletek szakmai felügyeletét és a 
lebonyolítással kapcsolatos feladato-
kat a Fajtakísérleti Innovációs Tanács 
(FIT) látja el. 

2018 őszén 10 helyszínen (Moson-
magyaróvár, Szombathely, Jászbol-
dogháza, Tordas, Szarvas, Iregszem-
cse, Eszterágpuszta, Székkutas, Újfe-

hértó, Gyulatanya) 45 búzafajtát ve-
tettek el a kisparcellás összehasonlító 
kísérletekben a NÉBIH szakmai koor-
dinálásával. A kísérletek a hatósági faj-
takísérleti állomás hálózatban, illetve 
a Széchenyi István Egyetem Mezőgaz-
daság- és Élelmiszertudományi Kar Kí-
sérleti telepén kerültek beállításra. A 
10 kísérleti helyszín mellett Mezőfal-
ván egy bemutató fajtasort is elvetet-
tek, melyet a NAK Szántóföldi napok 
keretében tekinthettek meg a látoga-
tók. 

Az újfehértói kísérletek kizárásra 
kerültek, azonban a FIT döntése alap-
ján a bemutató helyszín eredményei 
bekerülhetnek majd a kiadványba, így 
10 helyszín adatait tartalmazzák a táb-
lázatok. A kísérletsorozat fajtáit máso-
dik alkalommal állítottuk be két érés-
csoportra bontva, ezzel is növelve az 
eredmények gyakorlati hasznát. Ireg-
szemcse és Szombathely termőhelyi 
körülményei kedveztek leginkább az 
őszi búza fajtáknak. A rendkívül aszá-
lyos téli és tavaszi időjárás ellenére a 
kísérleti szemtermés átlagok nem ma-
radtak el az előző éviektől, hála a máju-
si bőséges – és életmentő – csapadék-
nak, inkább felülmúlják azokat. Ebben 
az évben azonban a termőhelyek kö-
zött éppen a kiszámíthatatlan időjá-

rásnak köszönhetően jelentős különb-
ségek fedezhetők fel. A termőhelyek 
terméseredményei hasznos informá-
cióval szolgálnak a gazdálkodóknak a 
jövő évi gabonatermelésük megterve-
zéséhez.

A szemtermés és a sikér eredménye-
ket tartalmazó táblázatokban a köny-
nyebb áttekinthetőség érdekében zöld 
színnel jelöltük azokat az értékeket, 
amelyek átlagos, vagy annál jobb mu-
tatót jelentenek. Ennek alapján, a sta-
bilitást tekintve szinte minden vizsgált 
tulajdonság esetében kirajzolódnak a 
„stabil és jó”, a „környezeti hatásokra 
érzékenyebb” és a „stabil, de az átla-
gosnál gyengébb” kategóriák fajtacso-
portjai.

A beltartalmi vizsgálatok közül 
a nyersfehérje, sikér- és nedvesség-
tartalmat gyorsvizsgálattal mérte a 
Servitec Kft., valamint három jó minő-
séget adó termőhely esetében az SGS 
Hungária Kft. nyíregyházi laboratóri-
umában alveográfos vizsgálatokat vé-
geztek. Mindkét cég munkáját ezúton 
is köszönjük.

A kísérletek összes eredményét tar-
talmazó kiadvány a www.vszt.hu hon-
lapon várhatóan szeptember második 
felében lesz elérhető.

Apostol Emília
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►

Minősített őszi búza fajták agronómiai jellemzői – középérésű csoport, 2019

Fajták Szemtermés Szalma-
magasság

Ezerszem-
tömeg Hl-tömeg Álló-

képesség
Tél- 

állóság
Kalászolásig 
eltelt napok 

száma
Érésig eltelt  
napok száma

t/ha rel.% cm g kg psz. psz. nap nap
Hyland 7,86 111,9 99 36,6 72,4 8,6 8,7 211 256
Lindbergh 7,52 107,0 103 37,8 75,0 8,5 8,9 212 256
Babona 7,40 105,3 95 36,7 78,6 8,5 8,7 209 256
Cameleon 7,36 104,8 86 36,5 74,0 7,8 8,7 207 257
Mv Ispán 7,34 104,5 97 38,8 77,5 7,9 8,7 209 256
Cellule 7,30 103,9 90 34,1 77,7 8,4 8,9 209 256
Aurelius 7,17 102,1 101 39,3 78,3 8,4 8,8 209 256
Mv Ménrót 7,16 101,9 98 42,0 77,6 7,8 8,7 207 256
Activus 7,13 101,5 99 39,4 75,8 8,2 8,7 208 256
Evina 7,09 100,9 104 37,1 76,6 8,4 8,7 213 256
Bernstein 7,05 100,3 108 37,1 77,6 8,6 8,8 214 257
GK Arató 7,04 100,2 90 39,5 77,5 8,8 8,8 206 255
Cecilius 6,94 98,8 86 37,5 74,6 8,2 8,7 208 255
Genius 6,88 97,9 97 36,9 76,8 7,1 8,7 212 256
GK Szilárd 6,82 97,1 93 37,1 77,4 8,3 8,7 208 255
Lukullus 6,82 97,1 99 37,9 76,4 8,4 8,8 211 256
Antonius 6,71 95,5 106 37,7 78,0 8,5 8,9 212 256
Mv Mente 6,65 94,7 96 42,4 76,0 7,6 8,9 208 256
Mv Kolo 6,50 92,5 95 38,6 79,1 8,2 8,9 208 255
KG Vitéz 6,42 91,4 100 42,6 75,3 7,6 8,8 210 256
Mv Kolompos 6,39 91,0 97 44,3 75,6 6,8 8,8 208 256
Átlag 7,03 100,0 97 38,6 76,6 8,1 8,8 209 256
SzD 5% 0,47 6,7 5 2,2 3,1 0,8 0,3 2 1
C.V. 7,6 5,8 5,4 4,1 10,6 3,6 0,8 0,5
Helyek száma: 10 9 7 8 9 9 9 9

Minősített őszi búza fajták agronómiai jellemzői – korai érésű csoport, 2019

Fajták Szemtermés Szalma- 
magasság

Ezerszem-
tömeg

Hl- 
tömeg

Álló- 
képesség

Tél- 
állóság

Kalászolásig 
eltelt napok 

száma
Érésig eltelt 
napok száma

t/ha rel.% cm g kg psz. psz. nap nap
Hyfi 8,12 107,8 93 39,3 74,2 8,6 8,3 208 256
Basilio 8,11 107,6 81 36,0 77,0 9,0 8,9 201 254
Princessz 8,04 106,7 84 39,6 76,0 9,0 8,7 203 254
Sidonius 7,89 104,7 95 40,6 75,2 8,5 8,7 207 256
Falado 7,84 104,1 86 38,9 75,2 8,0 8,8 203 255
Vyckor 7,83 103,9 92 34,8 76,4 7,7 8,9 210 255
Mv Nádor 7,77 103,1 81 43,3 76,1 8,7 8,9 205 254
Topkapi 7,75 102,9 102 39,4 77,3 8,4 8,7 207 255
Alcantara 7,72 102,5 85 40,5 76,3 8,6 8,6 205 254
Csikó 7,71 102,3 89 39,9 77,8 8,8 8,4 206 255
Mv Kondás 7,68 101,9 89 35,3 71,8 7,8 8,8 209 256
Mv Nemere 7,64 101,4 90 44,7 77,9 7,4 8,8 202 254
GK Bagó 7,60 100,9 95 38,1 77,1 8,1 8,8 205 254
Maurizio 7,59 100,7 95 43,4 77,7 8,0 8,6 205 254
Santorin 7,56 100,3 86 36,2 74,9 8,6 8,7 209 256
Mv Uncia 7,40 98,2 87 39,8 78,0 7,4 8,8 205 256
Mv Karikás 7,26 96,4 84 39,3 74,2 7,5 8,7 207 255
GK Bakony 7,23 96,0 89 39,8 77,9 8,4 8,8 204 254
GK Csillag 7,18 95,3 78 37,2 79,2 8,8 8,8 202 255
Mv Dandár 7,17 95,2 91 40,1 77,4 7,4 8,7 205 255
Fenomen 7,14 94,8 82 39,9 72,7 9,0 8,8 210 256
GK Békés 7,08 94,0 92 39,2 77,6 8,3 8,7 205 255
Mv Ikva 6,82 90,5 88 38,8 78,4 8,3 8,8 196 254
GK Pilis 6,73 89,3 86 40,6 78,2 8,2 8,9 203 256
Átlag 7,53 100,0 88 39,4 76,4 8,3 8,7 205 255
SzD 5% 0,45 6,0 4 2,7 2,7 0,9 0,4 2 1
C.V. 6,7 4,4 6,5 3,6 12,0 4,5 0,9 0,6
Helyek száma: 10 9 7 8 9 9 9 9
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Minősített őszi búza fajták szemtermése (t/ha) – korai érésű csoport, 2019

Fajták Szom-
bathely

Mező-
falva

Ireg-
szemcse Tordas Eszterág- 

puszta
Szék-
kutas Szarvas Jászbol-

dogháza
Gyula-
tanya

Mosonma-
gyaróvár Átlag rel, %

Hyfi 10,05 8,12 10,33 7,31 8,50 7,32 8,22 7,98 5,89 7,44 8,12 107,8
Basilio 9,90 7,72 9,81 9,23 8,69 6,42 8,48 7,51 5,63 7,69 8,11 107,6
Princessz 9,94 8,43 9,87 8,70 8,06 6,98 8,43 6,99 5,54 7,41 8,04 106,7
Sidonius 9,33 7,84 8,89 8,25 8,67 7,24 7,89 6,65 6,84 7,27 7,89 104,7
Falado 10,43 8,35 9,70 7,90 8,46 6,68 7,68 6,92 4,80 7,50 7,84 104,1
Vyckor 9,44 8,05 9,33 6,91 7,95 7,27 8,34 7,44 6,36 7,18 7,83 103,9
Mv Nádor 9,77 7,11 9,21 8,59 8,88 6,57 7,47 7,00 5,60 7,51 7,77 103,1
Topkapi 8,92 8,19 9,17 7,63 8,05 6,81 7,51 7,10 6,39 7,68 7,75 102,9
Alcantara 9,61 8,17 9,55 6,71 8,34 6,46 7,75 6,94 6,04 7,66 7,72 102,5
Csikó 9,99 8,27 9,26 7,13 8,63 6,61 7,32 6,97 5,21 7,74 7,71 102,3
Mv Kondás 9,36 6,94 9,41 7,85 8,22 6,77 7,66 7,09 6,52 6,95 7,68 101,9
Mv Nemere 9,68 7,64 9,47 8,20 8,06 6,24 7,68 6,81 5,90 6,71 7,64 101,4
GK Bagó 9,04 8,03 8,78 8,07 7,32 6,74 7,51 6,85 6,37 7,26 7,60 100,9
Maurizio 9,16 8,19 8,87 7,55 7,33 7,24 7,43 7,12 6,12 6,90 7,59 100,7
Santorin 9,70 7,73 9,53 6,91 8,00 6,26 7,78 7,23 5,62 6,85 7,56 100,3
Mv Uncia 8,40 8,28 8,73 6,99 8,25 6,40 7,10 6,62 6,61 6,60 7,40 98,2
Mv Karikás 9,64 7,47 9,59 5,76 7,13 5,38 7,61 6,73 5,53 7,78 7,26 96,4
GK Bakony 9,14 7,49 8,22 8,21 8,33 5,15 7,26 6,38 5,47 6,61 7,23 96,0
GK Csillag 8,74 7,42 8,11 7,65 7,67 5,37 7,25 6,16 6,49 6,90 7,18 95,3
Mv Dandár 8,27 7,69 9,15 6,64 7,75 6,17 6,96 6,15 5,94 6,96 7,17 95,2
Fenomen 9,37 7,57 8,22 5,90 8,22 6,19 6,80 6,69 5,75 6,73 7,14 94,8
GK Békés 9,00 7,51 7,95 7,88 7,95 5,40 7,10 5,96 5,42 6,58 7,08 94,0
Mv Ikva 8,94 6,22 8,81 8,10 7,80 4,02 6,53 6,15 4,63 7,01 6,82 90,5
GK Pilis 7,12 6,98 7,79 7,09 8,16 5,46 6,73 6,09 5,11 6,73 6,73 89,3
Átlag 9,29 7,73 9,07 7,55 8,10 6,30 7,52 6,81 5,82 7,15 7,53 100,0
SzD 5% 0,82 0,75 0,37 0,85 0,95 0,49 0,21 0,46 0,37 0,88 0,45 6,0
C.V. 6,2 6,9 2,9 8,0 8,3 5,5 2,0 4,8 4,5 8,8 6,7
Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve.

Minősített őszi búza fajták szemtermése (t/ha) – középérésű csoport, 2019

Fajták Szom-
bathely

Mező- 
falva

Ireg- 
szemcse Tordas

Eszter-
ág- 

puszta
Székku-

tas Szarvas Jászbol-
dogháza

Gyulata-
nya

Moson-
magyar-

óvár
Átlag rel. %

Hyland 9,45 7,89 10,11 7,75 8,37 7,03 8,44 7,16 4,99 7,42 7,86 111,9
Lindbergh 9,20 7,49 9,45 8,68 8,16 5,91 6,77 6,90 5,10 7,57 7,52 107,0
Babona 9,42 7,64 8,92 7,89 7,85 5,70 8,17 6,32 4,56 7,48 7,40 105,3
Cameleon 9,73 7,31 9,49 8,48 6,54 5,25 7,61 6,61 4,90 7,65 7,36 104,8
Mv Ispán 9,09 7,50 8,66 7,41 7,17 6,74 7,47 6,56 5,62 7,18 7,34 104,5
Cellule 8,87 7,94 8,98 7,86 6,86 5,88 7,90 6,36 5,19 7,12 7,30 103,9
Aurelius 8,46 7,94 8,48 7,61 7,57 5,94 7,15 6,23 5,20 7,16 7,17 102,1
Mv Ménrót 8,26 6,19 8,24 6,69 7,74 7,26 7,51 6,65 6,05 7,03 7,16 101,9
Activus 8,04 7,62 8,72 7,57 7,47 6,14 7,13 6,56 4,91 7,16 7,13 101,5
Evina 8,54 7,22 8,67 8,24 6,90 5,81 6,62 6,39 5,41 7,09 7,09 100,9
Bernstein 8,54 7,25 8,46 7,35 7,37 5,61 7,53 6,27 5,42 6,67 7,05 100,3
GK Arató 9,40 7,22 9,01 7,00 6,73 5,32 8,18 5,51 5,26 6,80 7,04 100,2
Cecilius 9,18 6,82 9,00 7,92 6,43 5,41 6,99 5,81 5,21 6,59 6,94 98,8
Genius 9,05 7,19 8,37 6,93 6,17 5,97 7,08 6,35 4,78 6,86 6,88 97,9
GK Szilárd 8,26 7,26 8,60 6,92 5,83 5,72 7,71 5,72 5,58 6,59 6,82 97,1
Lukullus 8,44 8,34 8,10 6,89 6,09 5,92 6,76 5,99 4,91 6,79 6,82 97,1
Antonius 7,70 6,52 7,48 7,40 7,69 6,29 6,50 5,79 5,15 6,59 6,71 95,5
Mv Mente 8,10 6,72 8,31 7,57 4,61 5,52 6,82 6,44 5,34 7,03 6,65 94,7
Mv Kolo 8,30 6,14 7,26 6,86 6,77 6,31 6,57 5,31 5,54 5,90 6,50 92,5
KG Vitéz 8,26 6,88 7,71 5,79 5,81 5,36 7,18 5,54 5,66 6,05 6,42 91,4
Mv Kolompos 8,49 6,82 7,93 6,00 4,49 5,11 7,36 5,97 5,83 5,93 6,39 91,0
Átlag 8,70 7,23 8,57 7,37 6,79 5,91 7,31 6,21 5,27 6,89 7,03 100,0
Sz.D. 5% 0,79 0,96 0,38 1,04 0,97 0,36 0,30 0,33 0,27 0,83 0,47 6,7
C.V. 6,4 9,4 3,2 10,0 10,1 4,3 2,9 3,8 3,6 8,5 7,6
Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve.
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Kísérlet

►

Minősített őszi búza fajták sikértartalma (%) – középérésű csoport, 2019

Fajták Eszterág- 
puszta

Gyula- 
tanya

Jászbol-
dogháza

Mezőfal-
va Szarvas Székku-

tas
Szom-

bathely Tordas Átlag Δ %

1. KG Vitéz 40,4 37,2 30,9 37,1 30,2 36,6 36,5 38,7 35,9 28,6
2. Evina 36,1 40,4 29,8 39,3 24,8 36,0 39,1 36,6 35,3 44,2
3. Antonius 36,1 37,5 31,5 36,9 28,8 34,6 32,8 35,0 34,1 25,6
4. Mv Kolompos 39,2 35,9 31,8 37,7 25,0 34,8 32,8 35,3 34,1 41,4
5. Mv Kolo 37,6 32,7 29,9 35,6 29,5 33,6 34,2 35,6 33,6 24,1
6. Bernstein 35,0 39,5 28,6 36,7 23,8 34,6 34,1 35,8 33,5 46,9
7. Genius 36,0 39,8 28,2 34,0 26,1 34,8 31,7 35,2 33,2 41,2
8. Lukullus 36,3 35,2 29,4 32,1 28,6 34,1 33,1 34,1 32,9 23,6
9. Aurelius 33,1 34,6 30,8 33,0 27,5 33,0 33,7 33,4 32,4 21,9
10. Mv Mente 34,6 34,7 29,2 30,7 28,2 33,4 30,7 34,8 32,0 20,5
11. Mv Ménrót 32,4 32,7 29,6 32,7 27,9 30,8 31,1 32,6 31,2 15,4
12. Lindbergh 33,9 37,2 26,3 34,4 24,3 32,1 28,0 31,7 31,0 41,8
13. GK Szilárd 34,1 33,2 25,2 31,7 27,9 30,6 29,8 30,4 30,4 29,5
14. Babona 33,3 32,2 28,4 32,0 24,8 32,8 30,5 28,0 30,3 28,0
15. Mv Ispán 32,6 35,0 24,1 30,9 24,9 30,0 29,1 31,5 29,8 36,6
16. Activus 32,6 29,3 27,3 30,6 24,3 30,6 31,6 31,4 29,7 28,1
17. Cecilius 29,8 33,1 26,5 30,1 23,0 31,1 30,0 29,5 29,1 34,5
18. Cellule 30,0 29,4 24,5 30,4 23,3 28,3 30,0 28,2 28,0 25,6
19. GK Arató 29,6 32,4 22,7 26,6 22,5 26,7 27,2 31,0 27,4 36,2
20. Cameleon 27,8 31,0 24,5 27,2 21,9 30,0 26,6 28,0 27,1 33,4
21. Hyland 27,8 33,3 21,3 28,4 21,7 27,1 27,3 25,8 26,6 44,9
Átlag 33,7 34,6 27,6 32,8 25,7 32,2 31,4 32,5 31,3 32,0
Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve.
Δ % – az ingadozás mértéke a termőhelyek átlagához viszonyítva (a maximum és a minimum különbsége az átlag %-ában kifejezve).

Minősített őszi búza fajták sikértartalma (%) – korai érésű csoport, 2019

Fajták Eszterág- 
puszta

Gyulata-
nya

Jászbol-
dogháza

Mezőfal-
va Szarvas Székku-

tas
Szombat-

hely Tordas Átlag Δ %

1. GK Pilis 33,3 34,6 30,8 35,4 28,0 39,9 38,8 33,4 34,3 34,8
2. GK Békés 35,3 32,9 33,5 34,7 23,9 36,2 33,4 35,4 33,2 36,9
3. GK Bakony 33,5 32,1 31,2 32,8 26,4 34,6 30,2 34,3 31,9 25,9
4. Mv Nádor 33,9 33,8 29,2 32,3 24,6 34,4 32,5 33,8 31,8 30,7
5. GK Csillag 32,2 33,3 32,0 33,0 25,4 33,7 31,5 31,9 31,6 26,3
6. Mv Nemere 31,4 30,5 30,2 34,9 25,9 30,0 32,6 33,5 31,1 29,1
7. Maurizio 31,8 31,7 29,7 32,4 26,0 31,7 32,6 32,1 31,0 21,1
8. Sidonius 30,6 32,8 28,0 31,8 25,9 32,6 31,7 32,9 30,8 22,8
9. Mv Uncia 31,1 30,6 23,5 30,2 25,8 30,8 36,4 35,7 30,5 42,3
10. Mv Karikás 32,5 30,9 26,2 31,5 21,2 33,0 30,4 34,3 30,0 43,6
11. Csikó 30,6 30,4 26,8 30,9 26,3 31,0 30,3 33,1 29,9 22,7
12. Topkapi 31,7 31,0 28,1 30,3 24,8 31,2 30,9 30,3 29,8 23,2
13. Mv Dandár 29,0 30,8 27,5 29,2 24,2 30,7 33,5 33,1 29,8 31,4
14. GK Bagó 31,2 31,6 28,7 30,6 24,4 29,7 28,9 31,3 29,5 24,5
15. Basilio 29,6 29,5 28,9 30,5 24,2 29,7 29,2 29,8 28,9 21,8
16. Fenomen 29,6 29,8 25,6 28,9 25,2 30,3 27,0 31,6 28,5 22,6
17. Vyckor 29,1 29,9 22,7 29,8 22,9 28,9 30,3 30,4 28,0 27,6
18. Hyfi 28,0 30,1 30,9 27,3 21,8 30,3 26,6 27,5 27,8 32,6
19. Alcantara 29,5 29,7 24,9 27,5 23,8 28,0 27,3 30,1 27,6 22,6
20. Falado 27,8 30,9 25,2 27,3 23,8 28,3 27,5 28,5 27,4 25,9
21. Mv Ikva 27,9 26,7 25,3 28,4 25,0 29,0 28,5 28,0 27,4 14,7
22. Princessz 29,5 30,7 23,1 27,7 21,7 27,4 27,9 28,5 27,1 33,1
23. Santorin 25,3 26,6 21,9 26,2 20,9 27,1 26,0 27,3 25,2 25,8
24. Mv Kondás 23,8 27,4 22,0 23,5 21,2 25,7 27,9 24,3 24,5 27,2
Átlag 30,3 30,8 27,3 30,3 24,3 31,0 30,5 31,3 29,5 27,9
Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve.
Δ % – az ingadozás mértéke a termőhelyek átlagához viszonyítva (a maximum és a minimum különbsége az átlag %-ában kifejezve).



A vírust először hivatalosan 2014-
ben Izraelben mutatták ki, majd 
2015-ben Jordániában is azono-

sították. Európában 2018-ban fedezték 
fel a vírus megjelenését Szicíliában és 
Németországban. Bár az európai ese-
tek elszigetelt fertőzések voltak és a 
németországi gócpontot szigorú intéz-
kedésekkel sikerült felszámolni, 2019 
elején Szicíliában újra felbukkant a ví-
rus. A ToBRFV 2019 elején felkerült az 
Európai és Mediterrán Növényvédelmi 
Szervezet (EPPO) figyelemfelkeltő lis-
tájára („Alert List”). Ezen a listán azok 
a potenciális veszélyt jelentő károsítók 
vannak felsorolva, melyek még nem ka-
rantén károsítók. Amennyiben gyanú 
áll fenn a vírus jelenlétére, úgy a szabá-
lyok értelmében mint Magyarországon 
eddig elő nem fordult nem-honos káro-
sítót a gazdálkodó köteles bejelenteni a 
megyei Kormányhivatalnak.

A vírus komoly fejtörést okoz a 
szakembereknek, mert az ellene való 
védekezés szinte lehetetlenné válik az-
által, hogy a vírus minden lehetséges 
módon átvihető: terjedhet vetőmaggal 
és palántával, de mechanikai művelő-
eszközökön, ruhán, göngyölegen, a pa-
radicsom termésén is életképes marad 
és fertőzni képes.

Az Európai Vetőmag Szövetség az 
elmúlt hónapokban intenzíven foglal-
kozott a vírussal, valamint azzal, hogy 
hogyan lehet leghatékonyabban meg-
akadályozni terjedését, és ennek kap-
csán készített egy tájékoztató anyagot. 

A ToBRFV fő gazdanövényei a pa-
radicsom (Solanum lycopersicum) és a 
paprika fajai (Capsicum sp.), azonban 
vadon élő növényeket is fertőz, mint 
a fekete csucsor (Solanum nigrum), il-
letve a kőfali libatop (Chenopodium 
murale). A termesztett növények közül 
a paradicsomra nézve a legveszélye-
sebb. Léteznek olyan fajták, amelyek 
egyéb tobamovírus törzsekre rezisz-
tensek, azonban a ToBRFV ellen nem 
hatékonyak ezek a nemesítői eredmé-
nyek.

A vírus ugyanabba a tobamovírus 
csoportba tartozik, mint a TMV (do-
hány mozaik vírus) és a ToMV (paradi-
csom mozaik vírus) és azokhoz nagyon 
hasonló módon viselkedik, a tünetei is 
hasonlóak. A tünetek megjelenthetnek 
a leveleken, a kocsányon és a termésen 
is. A tobamovírus csoport többi tagja 
ellen létezik hatékony rezisztenciane-
mesítés, a ToBRFV legfőbb ismertető-
jele az, hogy rezisztens fajtán is megje-
lennek a tipikus tünetek, legsúlyosabb 
formában a gyümölcsön. A ToBRFV 
tünetei a leveleken klorotikus folto-
kat, levélereket okoznak, a levelek rán-
cosodnak, a kocsányon barna erezet 
alakul ki, esetenként pedig a kocsány 
elhal, nem képződik rajta gyümölcs. 

A gyümölcsön jelennek meg a legsú-
lyosabb tünetek, ezáltal komoly anya-
gi kárt okozva a termelőnek: a termés 
mérete elmarad a kívánatostól, defor-
málódik és felületén sárgás vagy bar-
nás foltok jelennek meg, melyek felü-
lete idővel érdessé válik. A vírus érzé-
keny a környezeti hatásokra, különö-
sen a hőmérséklet, a fény, valamint a 
növény tápanyag-ellátottsága befolyá-
solja a tünetek erősségét.

A ToBRFV elleni védekezést nehe-
zíti, hogy szinte az összes ismert mó-
don képes terjedni. Mind paradicsom, 
mind paprika állományban terjedhet 
növényről növényre, ezért a vegyes ál-
lományú üvegházakon akár teljes ter-
jedelmében végigsöpörhet a fertőzés. 
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►

A paradicsom- és paprika termesztőket 
fenyegető legújabb veszély: ToBRFV
Az elmúlt években fokozott érdeklődéssel figyelik a világ zöldségtermesztői a legújabb ve-
szedelmes vírus terjeszkedését. A Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV – magyar 
elnevezése még nincs) a tobamovírusok csoportjába tartozik.

A vírus tünete termésen
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Növényvédelem

►

Megtalálták a zöld száron érő 
jellegért felelős gént

118 éves kukorica kísérletből azono-
sították a gént, ami a zöld száron érő 
jellegért felelős, és így a termés meny-
nyiségét növeli. A 118 éve végzett kí-
sérletből beazonosított gén a mai elit 
hibridek termésmennyiségét is képes 
további input hozzáadása nélkül is nö-
velni az Illinois Egyetem kutatása alap-
ján. A gén az öregedésért, vagy szezo-
nális elszáradásért felelős a kukori-
cában. Ha a gént kikapcsolják, az elit 
hibridek akár 300 kg/ha-ral nagyobb 
termésre is képesek, mint az átlagos 
növények.

Még 1896-ban az illinois-i kísérlet-
tel azt vizsgálták, hogy a kukoricaszem 
beltartalmát meg tudják-e változtatni 
mesterséges szelekció útján, ami ak-
koriban egy viszonylag újfajta eljárás-
nak számított, hiszen Charles Darwin 
mindössze 37 évvel korábban ismer-
tette a koncepciót. A magas és alacsony 
fehérjetartalmú kukorica vonalak is-
métléses szelekciójával 10 generáció 

alatt el tudták érni a kívánt hatást. 
Azonban miközben az adott tulajdon-
ságra folytatták a szelekciót, további 
változásokat is megfigyeltek.

Már az 1930-as években felfigyeltek 
arra, hogy az alacsony fehérjetartal-
mú vonalak tovább maradnak zöldek, 
mint a magas fehérjetartalmúak. Ha a 
növény tovább marad zöld, az nagyobb 
termést jelenthet. A növény tovább ké-
pes fotoszintetizálni és energiát fordí-
tani a szemek növelésére. Azonban ed-
dig nem lehetett tudni, mely gén fele-
lős ezért a tulajdonságért.

– A gén lényegében a fiatalság for-
rása a növények számára, hiszen meg-
hosszabbítja a fotoszintézist és javít-
ja a termést – mondja Anne Sylvester 
a kutatást finanszírozó Nemzeti Kuta-
tási Alap programigazgatója. – Ez egy 
óriási elméleti felfedezés a gyakorlat-
ban is megjelenő haszonnal.

A gén felfedezése 10 éves kuta-
tás eredménye volt, melyen illinois-i 
egyetemi tudósok és vállalati kutatók 
együtt dolgoztak. Az egyetem részé-
ről hozzáférést biztosítottak a kísérle-

tekből származó olyan populációkhoz, 
melyeknek az a jellemzőjük különbö-
zött, ami a zöld száron érő jellegért fe-
lelős, a kutatók pedig megtalálták az 
NAC7 gént, majd olyan kukoricanövé-
nyeket fejlesztettek, melyekben a gén 
kevéssé hangsúlyos. Ahogy az alacsony 
fehérjetartalmú szülők, úgy ezek a nö-
vények is tovább zöldek maradtak. A 
kutatók üvegházakban és szántóföl-
dön is tesztelték a növényeket két sze-
zonon át. A növények minden gond 
nélkül fejlődtek a NAC7 gén nélkül, 
és majd 320 kg/ha-os többlethozamot 
produkáltak a hagyományos hibridek-
hez képest. Az eredményeket átlagos 
nitrogén műtrágya használat mellett 
érték el.

Jun Zhang, a kísérletben résztve-
vő kutató elmondta, hogy az Illinois 
Egyetemmel való együttműködés biz-
tosítja, hogy vezető technológiákat al-
kalmazzanak a növénygenetika egyik 
legrégebben futó kísérlete segítségé-
vel. – Ez az együttműködés olyan ered-
ményeket hoz, amelyek lehetővé te-
szik számunkra, hogy adott területen 

A tobamovírusok hosszú ideig életké-
pesek maradnak a talajban, a növényi 
maradványokon, valamint a fertőzött 
felületeken. A fertőzött felületeken –
akár a fóliasátor tetején – néhány hét-
től pár hónapig tart az élettartamuk, a 
növényi maradványokon azonban egé-
szen azok lebomlásáig életképes marad 
a vírus. A vírus rendkívül gyorsan tud 
terjedni, különösen az intenzív műve-
lési módnál, ahol a növényeket gyak-
ran megérintik. Szabadföldi termesz-
tésnél a mechanikai gyomirtás eszkö-
zei, illetve az öntözővíz segítheti gyors 
terjedését.

A ToBRFV nagyon komoly gazda-
sági kárt tud okozni, hiszen a gyümöl-
csön rendkívül látványos elváltozáso-
kat okoz, így az értékesíthetetlenné 
válik.

A vírusok ellen a legjobb védekezé-
si módszer a megelőzés, hiszen amikor 
bekerülnek az állományba, akkor már 
csak az az egy megoldás marad, hogy 
a fertőzött töveket eltávolítsuk és re-
ménykedjünk, hogy nem fogja a teljes 
állományt tönkretenni.

Az elmúlt hónapokban az Európai 
Vetőmag Szövetség Zöldség- és Dísz-
növény Szekciójában komoly munka 
folyt, melynek eredményeként elkészí-
tettek egy szakmai iránymutatást arra 

vonatkozóan, hogy mely módszerekkel 
lehet leghatékonyabban elkerülni a ví-
rusok bejutását az állományba, illetve 
e termesztő létesítménybe. Külön ja-
vaslatokat fogalmaztak meg a dolgo-
zók és a látogatók számára. A javasla-
tok széles körben történő közzétételé-
nek fő célja a ToBRFV további terjedé-
sének megakadályozása.

• Minden esetben vírusmentes, be-
vizsgált vetőmagot használjunk a pa-
lántaneveléshez!

• A metszés vírusátvitel szempont-
jából nagyon veszélyes művelet, a met-
szőollókat gyakran fertőtlenítsük.

• Az állományban dolgozó emberek 
figyelmét hívjuk fel a vírus veszélyeire, 
hangsúlyozzuk, hogy a védőruházat 
használata (köpeny, kesztyű, hajháló) 
fontos, valamint tanítsuk meg minden 
dolgozónak a tünetek felismerését.

• Autóval soha ne parkoljunk a ter-
mesztő berendezés közelében, mert 
annak kerekein is életképes maradhat 
a vírus. 

• Lábfertőtlenítő szőnyeget helyez-
zünk el minden bejáratnál és gondos-
kodjunk arról, hogy azok folyamato-
san hatékonyan lássák el feladatukat. 
A látogatókat minden alkalommal lás-
suk el egyszer használatos védőfelsze-
reléssel. 

• Kézmosás a belépés előtt és a távo-
zást követően is fontos, minden léte-
sítményben külön-külön. 

• Az állomány soraiba csak a leg-
szükségesebb esetben menjünk, lehe-
tőleg maradjunk a művelőfolyosókon.

• Amennyiben az állomány vizsgála-
ta során gyanú merül fel, hogy ToBRFV 
fertőzött tövet találtunk, azonnal ér-
tesítsük a hatóságokat, majd a ható-
sági vizsgálatot követően az érintett 
növényt távolítsuk el és semmisítsük 
meg.

• Kesztyű nélkül soha ne érintsük 
meg az állományt.

• Ne használjunk telefont a ter-
mesztő berendezésen belül, amennyi-
ben ez mégis elkerülhetetlen, gondo-
san fertőtlenítsük, mielőtt másik állo-
mányt látogatunk meg.

Az itt leírtak sokak számára is-
mert és betartott szabályok, azonban 
nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 
ezekkel minden olyan embernek tisz-
tában kell lennie, aki bármilyen – akár 
látogatói, akár dolgozói – minőség-
ben belép egy nagy értékű kultúra ter-
mesztési helyére. 

Az Európai Vetőmag Szövetség  
Zöldség Szekciója által közreadott  

kiadvány alapján készítette:
Apostol Emília
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nagyobb eredményt tudjunk elérni az 
input költségek növelése nélkül, ami a 
gazdálkodók számára mind a termelé-
kenységet, mind a profitot növelheti. 

A kutatócsoport szekvenálta a 
NAC7 gént a magas és alacsony fe-
hérjetartalmú kukoricavonalakban, és 
meg tudta állapítani, hogy a gén ho-
gyan segíti elő az öregedés folyamatát, 
és miért nem működik az alacsony fe-
hérjetartalmú kukoricában.

– Pontosan látható, hogy milyen 
mutáció történt. Valamikor a kísér-
let elmúlt 100 éve alatt került rá sor, 
de azt nem tudjuk pontosan meg-
mondani, hogy mikor, mert a tanszék 
az 1920-as években kidobta az erede-
ti, 1896-ból származó magokat. Nem 
tudhatták, hogy egy napon még olyan 
géneket fogunk azonosítani, melyek 
felelősek ezekért a tulajdonságokért. 
Más kukoricákat is megvizsgáltunk 
azonban, és ott nem találtuk ezt a faj-
ta mutációt. – mondta Stephen Moose 
egyetemi professzor.

Az innováció lehetséges gyakorla-
ti haszna olyan kereskedelmi vetőmag 
előállítása lehet, amelyben nincs, vagy 
csökkentett a NAC7 gén kifejeződése, 
így megadva a lehetőséget a gazdálko-
dóknak a nagyobb termésre, további 
műtrágya felhasználás nélkül is.

Moose hangsúlyozta, hogy mind-
két félre szükség volt az eredmények 
eléréséhez: – sokan kérdezik, hogy az 
egyetemek miért foglalkoznak kukori-
ca kísérletekkel, mikor a nagy cégek is 
végeznek ilyeneket. Igaz, hogy ők na-

gyobb és gyorsabban elvégezhető ku-
tatásokat képesek finanszírozni, de 
sokszor nem fektetnek pénzt olyan 
kísérletekbe, melyek eredménye talán 
csak évtizedek múltán fizetődik ki.

seedworld.com

Átfogó tanulmány a CRISPR 
növénytermesztésben várható 
jövőjéről

A CRISPR technológiára gyakran úgy 
tekintenek, mint egy molekuláris ol-
lóra, amit a precíziós nemesítés során 
arra használnak, hogy a DNS-t olyan 
módon darabolják fel, hogy egy bizo-
nyos tulajdonság eltávolítható, áthe-
lyezhető vagy szerkeszthető legyen. 
Yiping Qi professzor azonban a Nature 
Plants magazinban legutóbb megjelent 
publikációjában túllépett ezen a tradici-
onális megközelítésen. Mindenre kiter-
jedő tanulmányában Qi és szerzőtársai 
bemutatják a CRISPR technológia jelen-
legi helyzetét a növénytermesztésben, 
valamint azt, hogy a növénynemesítők 
hogyan tudják a CRISPR-t a hagyomá-
nyos növénynemesítési technikák to-
vábbfejlesztésére használni azért, hogy 
biztosítsák a globális élelmiszer- és táp-
anyagellátást, a Föld növekvő lakossá-
gának élelmezését szemben a klímavál-
tozással, betegségekkel és kártevőkkel. 

Új tanulmányában Qi kiemeli a 
CRISPR növénynemesítésben való al-
kalmazásának legújabb vívmánya-

it, és azokat az eljárásokat, 
melyek során ezek az esz-
közök más nemesítési mód-
szerekkel kombinálva olyan 
eredményeket értek el, me-
lyek korábban lehetetlennek 
tűntek. Bepillantást enged a 
CRISPR jövőjébe, túl az alap-
vető génszerkesztésen. 

– Mikor az emberek a 
CRIPSR technológiára gon-
dolnak, egyből a génszer-
kesztésre asszociálnak, de 
valójában a CRISPR egy 
rendkívül sokoldalú rend-
szer, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy olyan dol-
gokat célozzunk meg, ismer-
jünk fel, emeljünk ki bizo-
nyos szempontból, amelyek 
már eleve benne vannak a 
DNS-ben – mondja Qi. – Sza-
bályozhatjuk bizonyos gének 
aktivitását vagy elnyom-

hatjuk őket a CRISPR használatával, 
nem mint egy ollóval, hanem mint egy 
olyan eszközzel, amely összeköti az 
aktivátorokat vagy represszorokat a 
kívánt tulajdonság elérése érdekében.

Emellett Qi felveti annak lehetősé-
gét, hogy kiválassza azokat a fehérjé-
ket, melyek segítenek megjeleníteni 
a DNS szekvenciákat, illetve a kívánt 
tulajdonságok lehetséges csoportosí-
tását a genomon belül. Ez a génkeve-
résnek elnevezett eljárás arra lett ki-
fejlesztve, hogy nagyon fontos tulaj-
donságokat adó géneket helyezzünk 
közelebb egymáshoz, hogy fizikailag 
és genetikailag összekapcsoljuk őket, 
így biztosítva, hogy keresztezés során 
együtt maradnak. Ez jelentősen meg-
könnyíti a kívánt tulajdonságra törté-
nő szelekciót.

A CRISPR technológia tehát jóval 
több mint génszerkesztés, hiszen a 
szerkesztésen túl egyéb távlatokat is 
nyithat ez a terület. Ez azt jelenti töb-
bek között, hogy a növényeknél ko-
rábban nem próbált, de állati és em-
beri szervezeteken már alkalmazott 
CRISPR technikák is bevezetésre ke-
rülhetnek a nemesítésben. A CRISPR 
technológiát például a humán egész-
ségügyben fokozottan használják gé-
nek és tulajdonságok szűrésére olyan 
módon, hogy olyan vezető molekulák 
tízezreiből álló gyűjteményt alkalmaz-
nak, melyeket arra fejlesztettek, hogy 
bizonyos géncsoportokat találjanak 
meg a genomszakaszban. Ez a rend-
szer a növények esetében alkalmas le- ►
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het arra, hogy olyan jellegeket keres-
sen meg, melyek a betegség vagy kár-
tevő ellenállóságot tudják javítani, a 
termés mennyiségét növelni. 

Qi laboratóriuma idén több olyan 
kutatási anyagot is megjelentetett, 
amely a CRISPR használatának kü-
lönbségeit mutatja be emberi és növé-
nyi sejtek esetében. Nemrég eredmé-
nyeket publikáltak több CRISPR Cas9 
változat alkalmazási körének és sajá-
tosságainak tesztelése alapján. Qi és 
kollégái azt próbálták bizonyítani vagy 
cáfolni, hogy az embereknél pontosan 
és sajátosan működő eszközök ugyan-
így működnek-e a rizs esetében is. Ku-
tatásaik alapján nem minden, az em-
bereknél és állatoknál működő CRISPR 
funkció alkalmazható a növények ese-
tében, így azt kutatják, hogy mi az, 
ami működik, és mit lehet tenni ezek-
nek az eszközöknek az optimalizációja 
érdekében. 

Egy másik, a BMC Biology-val együtt-
működésben végzett kutatás a hőmér-
séklet hatékonyságnövelő lehetőségeit 
kutatta CRISPR Cas12a génszerkesz-
tő technikánál rizs, kukorica és lúdfű 
esetében, és azt találták, hogy inkább 
a környezetinél magasabb hőmérsék-
let segíti a szerkesztés hatékonyságát. 
– Az emberi sejtekkel magasabb hő-
mérsékleten dolgoznak, ami optimális 
a CRISPR hatékonysága szempontjából, 
ez azonban túl magas lehet a növények 
számára – mondja Qi. – Azt kell meg-
találnunk, hogy más fajok esetében ez 
a hőmérséklet milyen szerepet játszik a 
CRISPR alkalmazása szempontjából. 

seedworld.com

A gyökérzet felépítését  
szabályozó gént fedeztek fel

A Salk Intézet kutatói egy olyan gént 
fedeztek fel, amely meghatározza, 
hogy a növények gyökerei a talaj mé-
lye felé vagy a felszín közelében nő-
nek inkább. Korábban az a genetikai 
és molekuláris folyamat, ami ezt meg-
határozta, ismeretlen volt számunkra. 
A mostani felfedezés abban is segíthet 
a kutatóknak, hogy olyan növényeket 
fejlesszenek ki, melyek a klímaváltozás 
ellen is fel tudják venni a küzdelmet. 

A kutatási programban olyan növé-
nyeket fejlesztenek, amelyek erősebb, 
mélyebbre nyúló gyökereket növesz-
tenek, és így több szenet tudnak hosz-
szabb ideig a föld felszíne alatt tárol-

ni, csökkentve a légkörbe kerülő szén-
dioxid mennyiségét. – Nagyon örülünk 
ennek az első felfedezésnek, ami segít-
het a kezdeményezésünk céljait elérni 
– mondta Wolfgang Busch professzor. 
– A légkör széndioxid szintjének csök-
kentése napjaink egyik legnagyobb ki-
hívása, és személyesen is nagyon fon-
tosnak tartom, hogy megtaláljuk a 
megoldást.

A kutatók a lúdfüvet (Aradibopsis 
thaliana) használták arra, hogy azo-
kat a géneket és azok variációit beazo-

nosítsák, amelyek az auxin – az a hor-
mon, ami felelős a gyökérzet felépítésé-
ért – működését szabályozzák. Ugyan 
az auxinról azt tudtuk, hogy a növény 
növekedésének szinte minden területét 
befolyásolja, az mindeddig nem volt is-
mert, hogy milyen tényezők határozzák 
meg, hogy hogyan is hat specifikusan a 
gyökérzet felépítésére.

Ahhoz, hogy a gyökér növekedését 
jobban meg tudjuk vizsgálni, először 
egy új módszert kellett kifejleszteni, 
ami lehetővé teszi a gyökérzet talaj-
ban történő tanulmányozását – mond-
ta Takehiko Ogura, a tanulmány egyik 
szerzője. – A lúdfű gyökerei egyészen 
aprók, alig láthatók, de a növényt fél-
bevágva jobban tudtuk tanulmányozni 
és mérni a gyökérzet talajon belüli el-
rendeződését.

A kutatócsoport talált egy gént, az 
EXOCYST70A3-t, amely közvetlenül 

szabályozza a gyökérzet felépítését az 
auxin útjának kontrollálásával anél-
kül, hogy más útvonalakat megzavar-
na. Az EXOCYST70A3 ezt úgy éri el, 
hogy a PIN4, az auxin transzportért 
felelős fehérje elosztását befolyásol-
ja. Mikor a kutatók megváltoztatták 
az EXOCYST70A3 gént, a gyökérzet 
növekedési iránya megváltozott, több 
gyökér indult növekedésnek a talaj 
mélyebb rétegei felé.

A biológiai rendszerek rendkívül 
összetettek, így nem egyszerű a nö-

vények molekulá-
ris mechanizmusa-
it kapcsolatba hoz-
ni egy környezeti 
válasszal – mondja 
Ogura. Azzal, hogy 
megtaláltuk a kap-
csolatot a gén és a 
gyökérzet viselke-
dése között, felfed-
tünk egy fontos lé-
pést abból a folya-
matból, melynek 
során a növények 
alkalmazkodnak az 
auxin pályáján ke-
resztül a környezet 
változásaihoz.

Amellett, hogy 
a felfedezés lehető-
vé tette, hogy a ku-
tatócsoport olyan 
növényeket fejlesz-
szen, melyek gyö-
kérzete mélyebbre 
nőve több szenet 
tud tárolni, a tu-

dósok idővel választ kaphatnak arra a 
kérdésre is, hogy a növények hogyan 
alkalmazkodnak a csapadék mennyisé-
gének szezonális változásához, és ho-
gyan tudunk segíteni nekik alkalmaz-
kodni a változó klimatikus viszonyok-
hoz.

– Reméljük, hogy az auxin pályájá-
val kapcsolatos ismereteket arra tud-
juk majd használni, hogy további olyan 
összetevőket fedezzünk fel, amelyek 
kapcsolatban vannak ezekkel a gének-
kel és azok hatásával a gyökérzet fel-
építésére – mondta Busch. Ez lehető-
vé teszi, hogy jobb, alkalmazkodóbb 
haszonnövényeket nemesítsünk, ame-
lyekkel a gazdálkodók is több élelmi-
szert tudnak előállítani a világ növek-
vő népessége számára. 

seedworld.com
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Hagyományos keresztezés

Évszázadokon keresztül a hagyomá-
nyos keresztezés útján javítottuk a nö-
vények genetikai állományát. Ez jel-
lemzően úgy történik, hogy egy nö-
vény virágporával egy másik növényt 
beporozva olyan magokhoz juthatunk, 
melyek a két szülő hibridjei. Ezek után 
a nemesítők kiszelektálják a növénye-
ket, amelyek azokat a pozitív tulajdon-
ságokat hordozzák, amelyeket szeret-
nének megjeleníteni a következő gene-
rációban. Többek között a Honeycrisp 
almafajta is így jött létre: többezer hib-
rid fát hoztak létre, ültettek, tesztel-
tek, csak hogy azt az egy új, korábban 
sosem létező génkombinációval bíró 
fajtát megalkossák. A modern növény-
nemesítés során genetikai markereket 
használnak, melyekkel felgyorsítják a 
szelekciós folyamatot, és melyek akár 
vad fajok vagy közeli rokon fajok génje-

it is tartalmazzák. A keresztezés során 
csak rendszertanilag közel álló fajok 
kívánatos tulajdonságait tudják hasz-
nosítani, így egyéb növénynemesíté-
si technikákat fejlesztettek ki, hogy új 
jellemzőket létrehozva a növényneme-
sítők azokat használni tudják.

Mutagenezis

A természetben az új tulajdonságok 
gyakran spontán mutációk során ke-
letkeznek. A múlt század során tudó-
sok ezt a folyamatot utánozták le úgy, 
hogy mutációs vegyületeket (pl.: etil 
metán-szulfonát) vagy radioaktivitást 
használva random mutációkat hoztak 
létre növényekben új, kívánatos jelle-
gek után kutatva. A Ruby Red illetve a 
Star Ruby grapefruitot úgy fejlesztet-
ték ki, hogy a rózsaszín grapefruitot 
ionizáló sugárzásnak tették ki. A két 

fajta karakterisztikus mélyvörös színe 
az így létrejött mutáció eredménye.

Poliploidia

A legtöbb faj két kromoszómakészlet-
tel rendelkezik, egyet-egyet örökölve 
mindkét szülőtől. Ezt diploidiának ne-
vezik. Poliploidia esetén kettőnél több 
kromoszómakészlet előfordulásáról 
beszélhetünk. A poliploidia természe-
tesen is létrejöhet, de vegyületek hasz-
nálatával is előidézhető jelenség. Nö-
vénynemesítés során leginkább a gyü-
mölcs méretének növelésére vagy a 
termékenység módosítására használ-
ják. A steril, magmentes görögdinnye 
például három kromoszómakészlettel 
rendelkezik, és úgy jött létre, hogy egy 
4 kromoszómakészlettel bíró görög-
dinnyét kereszteztek egy két kromo-
szómakészletűvel. A burgonyára is jel-

Növénynemesítési eljárások
Napjaink legfontosabb kihívásai a növénytermesztésben a klímaváltozás hatásaihoz való 
gyors alkalmazkodás és a termelés hatékonyságának növelése. Ez csak új, nagyobb termő-
képességű, valamint jobb minőségű és termelési értékű növényfajták termesztésbe voná-
sával lehet sikeres. Az új fajták előállítása nem nélkülözheti a modern, molekuláris szintű 
eljárásokat, melyek mind a felhasznált tulajdonságok és alkotórészek, mind pedig a társa-
dalmi megítélésük vonatkozásában nagy különbözőségeket mutatnak.



lemző a sok, különböző kromoszóma-
szerelvényű faj, a burgonyanemesítők 
jellemzően ezt a technikát használják 
az új tulajdonságok megjelenítésére.

Protoplaszt fúzió

Ivaros szaporodás során a hímivarsejt-
ből és a női ivarsejtből egy sejt jön lét-
re. A protoplaszt fúzió ennek a folya-
matnak egy mesterséges formája. Az 
egyik faj kedvező tulajdonságait át le-
het vinni egy másikra a protoplazmák 
(sejtfal nélküli „csupasz” sejtek) fú-
ziójával. Az így keletkezett sejtből ki-
alakult növény már rendelkezik a kí-
vánt jelleggel. Az egyik legáltaláno-
sabb használata ennek az eljárásnak 
a hímsterilitás átadása fajok között. 
Hímsteril növény esetében sokkal egy-
szerűbb hibrid vetőmagot előállítani, 
különösen olyan növények esetében, 
melyeknek kicsi virágzata van, és ne-
hezen keresztezhetőek. A lilakáposzta 
hímsterilitása a jégcsap- (daikon) re-
tekkel való protoplaszt fúzió eredmé-
nye. 

Transzgenezis

A transzgenezis az az eljárás, melynek 
során egy szervezetbe egy vagy több 
gént juttatnak egy teljesen más szer-
vezetből. Ez általában a DNS kezelését 
és módosítását, majd egy adott szerve-
zetbe való bejuttatását is magában fog-
lalja. A folyamatot ciszgenezisnek vagy 
intragenezisnek nevezzük, amennyi-
ben a gének azonos fajból származ-
nak. A géntranszfer különböző mó-
dokon történhet, pl.: biolisztikával 
(génbelövés), agrobaktériummal – 

egy természetben előforduló baktéri-
um, amely DNS-t juttat a növénybe –, 
vagy elektroporációs eljárás során. A 
transzgénikus növények számos hasz-
nos tulajdonsággal bírnak, mint pl.: 
rovarellenállóság, szárazságtűrés stb. 
A transzgénikus növények megalkotá-
sa azért lehetséges, mert bár teljesen 
más fajból is származhatnak a bejutta-
tott gének, a genetika egyformán mű-
ködik bolygónk minden élő szervezete 
esetében.

Génszerkesztés

A génszerkesztés során a sejt DNS-ét 
módosítják egy adott szakaszon egy 
enzimrendszerrel. Számos különbö-
ző génszerkesztésre használt rend-
szer van, a legígéretesebb mind közül 
a CRISPR-Cas9. A szulfonilurea her-
bicid-toleráns káposztarepcét példá-
ul a Rapid Trait Development System 
(RTDS) nevű szabadalmaztatott gén-
szerkesztési eljárás segítségével fej-
lesztették ki. Génszerkesztési eljárá-
sokkal bármely növény génállománya 
szerkeszthető új gének bejuttatásával, 

de akár az adott növény természetes 
alléljeinek visszaállítása is lehetséges.

Társadalmi megítélés

A fenti módszerek mindegyike hor-
doz hasonlóságokat és különbségeket, 
és bizonyos tulajdonságok esetében 
van, amelyik jobban működik a másik-
nál. Közös bennük, hogy a növény ge-
netikáját módosítják azért, hogy minél 
kedvezőbb tulajdonságok kombinálásá-
val segítsék elő a mezőgazdaság fejlő-
dését. Mindegyikre találhatunk példát 
a szántóföldeken, mindegyiknek meg-
van a maga előnye, és mindnek lehet-
nek nemkívánatos következményei is.

Azonban társadalmilag és politikai-
lag nagyon nem egységes ezeknek az el-
járásoknak a megítélése. Azok a válto-
zások, amelyeket ezekkel a módszerek-
kel előidézhetünk, sokszor nincsenek 
arányban azzal, amilyen mértékben az 
egészségügyi és környezetvédelmi sza-
bályozásban, illetve a címkézésről szóló 
politikai viták során megjelennek.

Forrás: biofortified.org
Fordította: Iván Katalin

16

#EmbracingNature

►

Fo
tó

: P
ix

ab
ay

 

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács lapja

Elérhetőség: Polgár Gábor ügyvezető igazgató
1113 Bp. Ábel Jenő u. 4/b. • Tel. 06-1-332-5755, Fax: 06-1-302-6507 • E-mail: vszt@vszt.hu • Honlap: www.vszt.hu

Szerkesztő Bizottság: Bíró János (Syngenta Kft.) • Pavelka Árpád (ZKI Zrt.)  
• Virágné Pintér Gabriella (Isterra Magyarország Kft.)

Címlapfotó: Iván Katalin
Kiadja: A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Felelős kiadó: VSZT ügyvezető igazgatója

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a külföldről támogatott szervezetek  
átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése alapján külföldről támogatott szervezetnek 

minősül, mivel a 2017. évben Budapesten megrendezett Vetőmag Világkongresszushoz  
kapcsolódóan adományban részesült a Nemzetközi Vetőmag Szövetségtől (ISF).


