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• Hogyan élte meg az ágazat a vi-
lágjárvány elmúlt heteit?

Novák László: Ez az eddig még soha 
nem tapasztalt helyzet számos tanul-
sággal szolgált a mezőgazdaság számá-
ra is. Az egyik fontos kérdés egy esetle-
gesen akadozó import miatti kitettség, 
amely bizony előjött az elmúlt időszak-
ban. A magyar takarmányipar penge-
élen táncolt, mert a dél-amerikai szója 
transzportja a tengeri kikötőkből igen-
csak kétségesnek tűnt. Majdnem úgy 
nézett ki, hogy takarmány, azaz fehér-
jeforrás nélkül marad az állattartás.

Vadász Attila: Mint ahogy tapasz-
talható az elmúlt években, az itthon 
megtermelt szója jelentős része, mint-
egy 80 százaléka elhagyja az országot, 
és külföldi üzemekben dolgozzák fel. 
Majd az európai piacon feldolgozott, 
GMO-mentes áruként jelenik meg. A 
hazai állattenyésztők ezért kénytele-
nek importforrásokhoz nyúlni. Azaz 
hiába termelünk Magyarországon ga-
rantáltan GMO-mentes szóját, ennek 
nagy része a magyar fogyasztókhoz 
nem jut el sajnos. A trend megfordítá-
sára ugyan van kormányzati szándék, 
de az uniós kereskedelmi szabályok 
egyelőre ezt nem teszik lehetővé. 

• Mi lenne a követendő út Önök sze-
rint?

V. A.: Meg kellene teremteni a lehe-
tőségét, hogy a feldolgozás és a végter-
mék itthon maradjon. Sajnos csekély 
azon piaci szereplők száma, akik hosz-
szú távon üzleti lehetőséget látnának 
a magyar szója feldolgozásában és fel-
használásában. A változás mindenkép-
pen nehéz lesz és lassú. Már szójafel-
dolgozó létesítése is felmerült, de az 
hatalmas beruházás lenne. Van olyan 
cég, amely a GMO-mentes hústerme-
léséhez a saját szója alapanyagát hasz-
nálja fel takarmányként. 

A magyar vásárló ugyanakkor egy-
előre nem keresi ezeket a termékeket, 
és az ebből fakadó felárat is nehezen fi-
zeti meg. De a változás már szemmel 
látható annak ellenére, hogy az árérzé-
kenység nagyon erősen jelen van a fo-
gyasztói magatartásban. Más európai 
országokban a minőség mellett a „ha-
zai” sokkal erősebb a fogyasztók meg-
ítélésében. Nekünk is a hungarikumok 
felé kellene fordulnunk még jobban. A 
baromfi- és sertéságazat magyar alap-
anyagokon hizlalt, minőségi állomá-
nya versenyképes. Fontos, hogy jelöl-
hető legyen a végeredmény, és ne kell-
jen a fél világon áthurcolni az alap-
anyagot, ami itthon is elérhető. 

N. L.: Véleményünk szerint kor-
mányzati megerősítés szükséges ez 
ügyben. Olyan intézkedések kelle-
nének, amelyek révén a szója itt ma-
rad az országban. Ezzel párhuzamo-
san elindulhat a termelés volume-

nének emelkedése is. Azt is érdemes 
vizsgálni, hogy a fehérjekérdés meg-
oldásához célszerű lenne más növé-
nyeket is termelésbe vonni. A szója a 
monogasztrikusok bizonyos korcso-
portjainál nagyon fontos takarmány 
alapanyag, de másoknál sokszor ki-
váltható lenne a fehérjeszükséglet más 
növényi fehérjeforrással, magas fehér-
jetartalmú melléktermékekkel. A nö-
vényi alternatívák között a legesélye-
sebb lehet például a borsó, amely ná-
lunk is sikeresen termeszthető és ki-
váló fehérjeforrás. Azt azonban itt is 
fontos kihangsúlyozni, hogy a hüve-
lyes növények sikeres termesztésének 
technológiáját a legtöbb gazdának még 
el kell sajátítani, mivel a repcéhez ha-
sonlóan nagy szakértelmet igénylő nö-
vények. Van Magyarországon olyan 
példaértékkel szolgáló gazdaság, ahol 
500 hektáron termelnek és termeltet-
nek őszi és tavaszi borsót, amit aztán 
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Interjú

Bőven lenne lehetőség a magyar szójában
A koronavírus világjárvány miatti válsághelyzet megmutatta, hogy vannak a mezőgazdaság-
nak olyan szegmensei, amelyeknek az átlagosnál nagyobb kitettségük van a globális keres-
kedelmi folyamatok következtében. Ilyen a szójaágazat, ahol az elmúlt hetekben izgulhattak 
az állattenyésztők, hogy ideérjenek a takarmányszállítmányok a tengerentúlról. Pedig a ha-
zai termesztésű növényekben lenne bőven lehetőség mind termőterület, mind pedig termés-
mennyiség szempontjából. Ezt igyekszik is minden fronton tudatosítani a Magyar Szója és 
Fehérjenövény Egyesület és a Magyar Szója Nonprofit Kft., amelynek vezetőivel, Vadász Attila 
elnökkel és Novák László ügyvezetővel beszélgettünk.

Novák László Vadász Attila



a sertéstenyésztésben használnak fel. 
A borsónak vannak olyan kedvező tu-
lajdonságai, amelynek köszönhetően 
ebben a gazdaságban a sertések takar-
mányfelvétele nőtt, a húskihozatali és 
húsminőségi mutatók javultak. Újak a 
gépek, új a technológia, új a receptúra, 
a beruházás jelentős költséggel bírt, de 
a gazdálkodás eredményes. Nem kis 
előny továbbá, hogy az utóvetemény 
őszi búzában nem használnak műtrá-
gyát és mégsem csökkent a termésát-
lag. Kormányzati szinten is érdemes 
lenne az ilyen beruházásokat támogat-
ni.

Fontos lenne a helyi szójaintegrá-
ciók erősítése. A '70-es és '80-as évek-
ből követhető példát mutat a volt bólyi 
szójaintegráció. Nem szabad azonban 
azt sem elfelejteni, hogy ez az integrá-
ció is támogatási keretek között műkö-
dött. A fehérjekérdést komplexen kel-
lene kezelni, komplex támogatási kere-
tek között. A jelenlegi válsághelyzet – 
amikor kisebb pánikhelyzet alakult ki 
takarmány-felhasználók között – bebi-
zonyította, hogy a nagyarányú fehér-
jeimport jelentős kitettséget jelent az 
ország számára. Az új támogatási idő-
szak előtt mindezt végig kellene gon-
dolni, hogy növeljük az esélyeinket.

• A technológiai változások, szigo-
rítások mennyire jelennek meg a szó-
jaágazatban?

N. L.: A szója európai viszonylat-
ban „kis” növénynek számít, a piacon 
fajspecifikus gyomirtót a növényvédő 
szeres cégek nem fejlesztenek. Ugyan-
akkor folyamatos a növényvédő sze-
rek kivonása, használatuk korlátozá-
sa, amely természetesen ezt az ágaza-
tot is érinti. Ugyanakkor nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a szója bírja a me-
chanikus gyomirtást, a gyomfésűzést 
és a kultivátorozást is. Azt tapasztal-
juk, hogy a mechanikus gyomirtás esz-
közrendszere hazánkban is kezd ter-
jedni. Ma már a forgalmazók számos 
olyan technológiát hoznak be, amelyek 
jól alkalmazhatóak. Ugyanakkor pon-
tosan ismerni kell a növényt, a terüle-
tet, mindent kézben kell tartani. Tudni 
kell, hányszor lehet végigmenni a terü-
leten, mikor a legsikeresebb a beavat-
kozás. A mechanikus gyomirtás min-
dig versenyfutás az idővel, és termé-
szetesen a gyomokkal…. A gyomfésű 
alkalmazása például szokatlan a ma-
gyar szemnek. Kevesen tudják, hogy 
ezt az eszközt a szójába korán be lehet 
engedni és sokáig lehet alkalmazni. A 
sorközművelő kultivátorozás is külön 

tudást igényel, de ezek által levegőhöz 
jut a növény és pusztul a gyom. Sok 
működő, sikeres példát látunk a kör-
nyező országokból. 

• A termeléshez kötött támogatás 
mennyit lendített a szójatermesztők 
lehetőségein?

N. L.: Amikor 2015-ben elindult a 
szójatermeléshez kötött támogatás, 
adott egy nagy lökést. Ugyanakkor a 
termelők csak a legmagasabb támoga-
tási értéket látták a növényben és azt, 
hogy zöldíteni is lehet vele. Nagy lett 
a vetési kedv, sokan elkezdtek termel-
ni, ám sokakat ért kudarc. Nem tud-
ták, nem akarták tudni, hogy a szója 
sok ismeretet igénylő, igényes növény. 
A támogatás összege túl csábító volt. 
Időre lenne még szükségük a gazdák-
nak. Régen a repce termesztésének te-
rületén is hasonló folyamat játszódott 
le, aztán azt vettük észre, hogy a ma-
gyar gazdák is megtanultak repcét ter-
meszteni. Visszatérve azonban a tá-
mogatásra: az első évben több esetben 
a termeléshez kötött támogatásokhoz 
szükséges termésmennyiséget sem ér-
ték el a gazdák, ez aztán jócskán meg-
törte a lendületet. Így a kezdeti fellen-
dülés után a termesztés volumene or-
szágosan valahol a 60-70 ezer közötti 
hektár nagyságra állt be. 

• Mennyi lenne az optimális Önök 
szerint?

N. L.: Megfelelő fajtákkal, eszkö-
zökkel és technológiával, amennyiben 
szükséges, öntözéssel úgy tűnik, hogy 
akár a közeljövőben 100 ezer hektárig 
növelni lehetne az országos vetéste-
rületet. Ezzel nagyságrendileg ki tud-
nánk váltani a szükséges import szó-
jamennyiség felét. Mellette jöhetne a 
borsó, az ipari melléktermékek és már-
is ott vagyunk, hogy jelentősen eny-
hült az importkényszerünk.

• Milyen eszközök állnak az Önök 
rendelkezésére?

V. A.: Egyesületünk minden lehet-
séges eszközzel próbálja a termelőket 
helyzetbe hozni, szaktudással segít-
jük őket, számukra releváns informá-
ciót nyújtunk. 2015, a szervezet meg-
alakulása óta évzáró konferenciákon 
összegezzük és osztjuk meg tapaszta-
latainkat tagságunkkal, szakmai szer-
vezetekkel, érdeklődőkkel. Ezen kí-
vül minden évben fajtakísérleteket in-
dítunk, fajtabemutatókat tartunk. A 
fajtaválasztás amúgy is egy kulcskér-
dés. A hosszabb tenyészidejű fajták-
nak nagyobb a genetikai potenciál-
ja, ugyanakkor földrajzi elhelyezkedés 

szempontjából sem mindegy, milyen 
fajtával dolgozik a termelő. Ehhez jó 
kapaszkodót adnak számukra a fajtakí-
sérleteink. Ezen felül persze folyama-
tos egyeztetéseket kezdeményezünk a 
kormányzattal, valamint a szegmens 
szereplőivel. 

• Mennyi tartalék van a növény-
ben?

V. A.: A szója termesztése a jelenle-
gi ár- és költségviszonyok között akkor 
gazdaságos, ha a gazdálkodó legalább 
hektáronként el tudja érni a 2,7-3,2 
tonnát. Eddig nagyjából önköltséget 
termel, a haszon ezt követően jelent-
kezik. Aki ezt a szintet nem tudja, az 
bizony nem lesz versenyképes. A 3,5 
tonna feletti átlaggal már a kukorica, 
napraforgó eredményességét súrolják. 
A NÉBIH kisparcellás kísérleteiben 
az elmúlt években több olyan fajta is 
szerepelt, amellyel 6 tonnát meghala-
dó hektáronkénti termésátlagot értek 
el. A köztermesztésben lévő szójafaj-
ták terméspotenciálja akár 6-6,5 ton-
na között lehet. Az évjárati hatás per-
sze jelentős befolyásoló tényező, de 
szántóföldön a 4-4,5 tonna elérhető. 

Tekintettel arra, hogy az országos ter-
mésátlag az elmúlt 3 évben 2,9-3 ton-
na volt, így bátran kijelenthető, hogy 
vannak még lehetőségek a növényben. 
Azt hozzá kell tenni, hogy szigorú ter-
mesztéstechnológiával lehet sikert el-
érni. Ha valamelyik technológiai elem 
sérül, akkor annak komoly hatása van 
a végeredményre. A szója sokkal érzé-
kenyebben reagál a vetési, gyomirtási, 
növényvédelmi hibákra, mint a közter-
mesztésben szereplő egyéb növények.

Szellő Gábor
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• Több mint 90 esztendős intézmé-
nyük milyen szerepet tölt be az agrár-
kutatásban? 

– Intézetünk alapításkori célja a regi-
onális viszonyokhoz alkalmazkodó gaz-
dálkodás fejlesztése volt, melyet Westsik 
Vilmos neve fémjelez. Az elmúlt évti-
zedekben feladatköre jelentős mérték-
ben bővült, 1975-től az akkori Vetőmag 
Vállalat részeként hazánk egyik megha-
tározó vetőmagelőállító központja lett, 
elsősorban pillangós, illetve alternatív 
növények tekintetében, jelentős külke-
reskedelmi forgalommal. 1994 volt a kö-
vetkező mérföldkő, amikor az intézet a 
Debreceni Agrártudományi Egyetem ré-
szeként folytatta tovább tevékenységét, 
illetve 2000-től a Debreceni Egyetem ku-
tatóintézeteként működünk tovább. Az 
egyetemhez való csatlakozás az intéz-
mény feladatkörét a vetőmagelőállítás 
és kutatás mellett oktatási feladatokkal 
is bővítette, így komplex feladatkört el-
látva szolgáljuk napjainkban az agrárku-
tatást és -oktatást. Kutatási tevékenysé-
günk a tradicionális és regionális kuta-
tásokon alapul, amelybe beletartoznak 
a homoktalajok komplex hasznosítási 
lehetőségei és a szélsőséges adottságú 
területeken alkalmazható technológiák 
kidolgozása, továbbá az ilyen körülmé-
nyek között eredményesen termeszthe-
tő fajták nemesítése.

• Melyek voltak a legfontosabb 
mérföldkövek, amelyek az intézmény 
elmúlt tíz évét meghatározták?

– Az elmúlt tíz évben az intézet ál-
tal nemesített fajták piaci részaránya 
növekvő tendenciát mutat, ez részben 
köszönhető a zöldítés bevezetésének, 
mely a portfóliónkba tartozó alterna-
tív növények iránt növekvő érdeklő-
dést generált. Jelentős mértékű labor-
fejlesztéseket hajtottunk végre, mely 
lehetővé teszi a nemesítést támogató 
biotechnológiai módszerek alkalmazá-
sát az új fajták előállításban. 

• Hogyan tudnak kapcsolódni a szű-
kebb térségük és az ország mezőgaz-
daságához? 

– Ebben a tekintetben kiváló lehe-
tőségeket nyújtanak fajtáink, amelyek 
jellegzetes tulajdonsága az adaptációs 
képesség, így a klímaváltozás hatására 
bekövetkező anomáliákhoz való alkal-
mazkodásuk nem csak a szűkebb régi-
óban, hanem hazánkban és az utóbbi 
időszakban külföldön is egyre ismer-
tebbé és népszerűbbé teszi őket.

• Milyen kutatás-fejlesztési mun-
kát végeznek? 

– Intézetünkben meghatározó kuta-
tási irányvonal az abiotikus stressz-re-
zisztencia kutatás, melynek korszerű 
laborháttere rendelkezésünkre áll, illet-
ve a szántóföldi kutatásaink kimenete-
le a jó stressztűrő képességgel rendelke-
ző fajtákban testesül meg. A molekulá-
ris epigenetikai kutatásaink hozzájárul-
nak a stresszadaptáció megértéséhez és 
stressztűrő növényfajták előállításához, 
valamint új, környezetkímélő techno-
lógiák szántóföldi termesztésben való 
alkalmazásához. Új kutatási irányként 
jelent meg – alkalmazkodva a gyakor-
latban felmerülő problémákhoz – a zöl-

dítésben alkalmazott 
növények termesztés-
technológiájának fej-
lesz tése, illetve környe-
zetre gyakorolt hatásá-
nak vizsgálata. Az euró-
pai szinten is egyedülálló 
Westsik-vetésforgó tar-
tamkísérletre alapozott 
kutatások eredményei 
a kedvezőtlen adottsá-
gú homoktalajok hasz-
nosításához nyújtanak 
segítséget. Megemlíten-
dő még szennyvíziszap-
komposzt tartamkísér-
letünk is, mely az elő-
zőekhez hasonló célt 

szolgál. Intézetünk több, hazánkban ke-
vésbé ismert, vagy nem termesztett nö-
vényfaj technológiai adaptációs vizsgá-
latát is elvégzi. 

• Hogyan áll össze a vetőmag port-
fóliójuk? 

– Intézetünk 20 növényfaj több 
mint 50 fajtáját tartja fenn. Természe-
tesen a piaci igényekhez alkalmazkod-
va bizonyos fajokat és fajtákat kiemelt 
arányban szaporítunk. Az őszi kalászo-
sok közül meghatározóak őszi rozs faj-
táink – Varda, Kisvárdai legelő –, me-
lyek a hazai rozstermesztésben kedvelt 
fajták, illetve külföldön is növekvő ke-
reslet mutatkozik irántuk. A Szabolcs 
tritikálé fajtánk mellett jelenleg egy új 
fajta állami elismerése van folyamat-
ban. Az utóbbi években jelentős szapo-
rító terület növekedést értünk el a zöl-
dítésben alkalmazott fajaink tekinte-
tében – olajretek, szöszösbükköny, ta-
vaszi bükköny, pohánka –, mely a fajok 
nemesítésének újra lendületet adtak. 
Hosszú idő után az utóbbi években újra 
jelentősebb igény mutatkozott a fehér-
virágú édes csillagfürt iránt. A Lota zab 
fajtánk a szaporító terület tekintetében 
dobogós helyen áll hazánkban. Intéze-
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Westsik Vilmos szellemi örökségét 
viszik tovább Nyíregyházán

A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézete már 
több mint 90 esztendeje tölt be jelentős szerepet a hazai, illetve a térségi gazdálkodásban. 
Munkájuk nyomán – a kutatási tevékenység mellett – 20 növényfaj több mint 50 fajtáját kí-
nálják a gazdálkodók számára. Dr. Zsombik László igazgatót a jelen- és jövőbeni terveikről 
kérdeztük.

Dr. Zsombik László
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tünk fajtaportfóliója európai szinten is 
egyedülálló, melyet jól jelez, hogy kis 
területen termesztett növények fajtái-
val is rendelkezünk (évelő rozs, lóbab, 
szarvaskerep). Az aprómagvak közül 
köles, fénymag, illetve mohar fajtáink 
állnak rendelkezésre a termelők szá-
mára. Speciális szegmens a nagymagvú 
hüvelyesek közül a bab, melyből az idei 
évben is állami elismerést kapott egy 
étkezési bab fajtánk. Különböző mag-
színű tavaszi takarmány, illetve étkezé-
si célú borsó fajtákkal is rendelkezünk. 
A Hunor-40 lucernafajtánk jelentős 
részarányt foglal el a hazai lucerna ve-
tésterületben. Érdekességként meg-
említendő, hogy őszi lencse fajtáink – 
Pinklevi, Rézi – az elmúlt években ke-
rültek elismerésre, hazánkban csak in-
tézetünk rendelkezik a faj fajtáival. 

• Milyen céljaik vannak a vetőma-
gok területén? 

– Elsődleges célunk a stabil, megbíz-
ható fajtáink folyamatos és jó minősé-
gű alapanyagának biztosítása a piaci 
igényeknek megfelelően. Ugyanakkor 
az elmúlt években a fehérjenövények-
kel szemben megnőtt igény determi-
nálja a fajtaelőállító nemesítés fel-
gyorsítását csillagfürt, bükkönyfajok 
és takarmányborsó tekintetében. Új 
igényként jelent meg a humán táplál-
kozásban használható fehérjeforrások 
bővítése, ennek már első jelei az előző-
ekben említett őszi lencse és bab fajták 
megjelenése és piacra vitele. 

• Hol helyezkedik el ma az intézet a 
hazai agrárkutatói palettán? 

– Intézetünk a Debreceni Egyetem 
részeként területi elhelyezkedéséből 
adódóan a Karcagi Kutatóintézettel és 
a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató 
Intézettel közösen az ország keleti ré-

szének meghatározó kutatóintézete. A 
kutatóintézetek elhelyezkedése (Nyír-
ség, Nagykunság, illetve Hajdúság), 
intézményi és infrastrukturális hátte-
re jó lehetőségeket nyújtanak mind a 
nemesítés, mind pedig az alap és alkal-
mazott kutatások végrehajtására. 

• Milyen fejlesztési terveik vannak?
– Fejlesztési terveink között elsőd-

leges egy korszerű vetőmagtisztító és 
feldolgozó üzem létrehozása, mely je-
lentős kapacitásbővülést eredményez. 
A nagyszámú fajta fenntartása komoly 
műszaki és szakmai hátteret igényel, 
illetve fajtáink külföldi megjelenésére 
és promóciójára nagyobb hangsúlyt kí-
vánunk fektetni.  

• A jelen járványhelyzetet hogy él-
ték meg Önök? 

– Az agrárkutatási, illetve vetőmag 
előállítási tevékenység jelentős része 
szántóföldön történik, a növények bi-

ológiai fejlődéséhez kénytelenek va-
gyunk alkalmazkodni, ebből adódóan 
– természetesen az óvintézkedéseket 
betartva – a kutató, a nemesítő, illetve 
fajtafenntartó munkák folyamatosan 
zajlottak, zajlanak, hiszen a járvány-
helyzet ellenére nem engedhető meg 
bizonyos munkák szüneteltetése, fel-
függesztése a mezőgazdaságban. 

• Milyen tanulságokat lát Ön a 
fennálló helyzetre vonatkozóan? 

– A mezőgazdaság e tekintetben 
speciális helyzetben van, bizonyos 
kutatási és vetőmag előállítási mun-
kák kézimunka hiányában nehézke-
sen megoldhatók (pl.: a szelektálás), 
így a fennálló helyzetben is biztosíta-
ni kell a képzett és hozzáértő munka-
erő rendelkezésre állását, ami komoly 
kihívás elé állítja a vetőmagszektort. 
Ez a probléma – a képzett munkaerő 
hiánya – a járványhelyzet előtt is fenn 
állt, azonban a kialakult helyzetben az 
egyik legnagyobb megoldandó feladat. 
Jelen helyzetben az agrárszektor szá-
mára szükséges inputokhoz való hoz-
záférés kulcskérdés, így rövidtávon 
már mutatkoznak a jelei bizonyos ter-
mékek, alapanyagok hiányának, illet-
ve a logisztikai láncban az időbeli és 
készletbeli hiányosságok problémákat 
fognak okozni. Jó minőségű vetőmag-
ra a továbbiakban is szükség lesz, így 
az ágazat szereplőinek kitettsége vala-
mivel kisebb mértékű, mint például az 
ipari szektor résztvevőié, ugyanakkor 
a készletezésben és kiszolgálásban mu-
tatkozó zavarok felhívják a figyelmet a 
különböző vetőmagok időbeni beszer-
zésének fontosságára. 

Sz. G.
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A kutatóintézet épülete

Csillagfürt vetésidő-kísérlet eredménye



• Az első kérdéssel Nagy Lajos felé 
fordulok. Az elmúlt évben végbement 
cégösszeolvadások eredményeként új 
névvel, de a termékek, és így a fajták 
hagyományos márkanevének megtar-
tásával, továbbra is piacvezető a hazai 
vetőmagtermelésben a Corteva. Milyen 
helyet foglal el a magyarországi kuko-
ricavetőmag-előállítás a Corteva tevé-
kenységében, és személy szerint milyen 
feladatok hárulnak rád? 

– A szarvasi üzem – amely 1996-ban 
dolgozott fel előszőr kukorica vetőma-
got – mára a világ egyik legnagyobb ve-
tőmagüzemévé fejlődött, beleértve a 
versenytársak létesítményeit is. Az el-
múlt évtizedekben azonban nem csak 
folyamatos kapacitásbővítés történt 
Szarvason. A legmodernebb vetőmag 
kondícionálási technológiák beépítése is 
megtörtént, a kiváló minőség fenntartá-
sa, a munkabiztonság és a hatékonyság 
folyamatos javítása érdekében. Szarvas 
az említett okok miatt kulcsszerepet ját-
szik a Corteva európai vetőmagellátásá-
ban. Az én feladatom a szántóföldi ter-
melés és az üzemi feldolgozási feladatok 
összehangolása, úgy, hogy az megfelel-
jen a Corteva cég magas minőségi, mun-
kavédelmi, ellátásbiztonsági elvárásai-
nak és mindenekelőtt a különböző pia-
cok és a vásárlók igényeinek. 

• A Corteva Agroscience több cég 
egyesüléséből jött létre. Az egybeol-
vadás milyen előnyöket hozott a vető-
magtermelés és -feldolgozás területén?

– Általánosságban elmondható, hogy 
a cégek egyesülését nyílt információ- 
és tapasztalatmegosztás követte. A kü-
lönböző területről érkező szakemberek 
együtt hatékonyabb, biztonságosabb és 

fenntarthatóbb megoldásokat tudnak 
kifejleszteni, mint külön-külön.

• Milyen termelési eredményekről 
lehet beszámolni a vetőmag-előállítás 
területén? 

– A Corteva cég hazai hibridkukori-
ca vetőmagelőállítása sok év átlagában, 
a teljes kukorica vetőmag előállító te-
rület 40-45%-át teszi ki. A Magyaror-
szágon, hazai termelők által előállított, 
Szarvason kondícionált vetőmag kb. 25-
30%-a kerül hazai piacon értékesítésre, a 
fennmaradó rész export célokat szolgál. 
Fő piacok az ukrán, orosz, olasz, német 
és a hazai piac, de számos más európai 
országba is exportál az üzem. Így a Ma-
gyarországon megtermelt és Szarvason 
kondícionált vetőmag elviszi a hazai ter-
melők magas színtű szakmai hozzáérté-
sének jó hírét egész Európába.  

• A vetőmagüzem jövőre ünnepli ne-
gyedszázados évfordulóját. Milyen fon-
tosabb mérföldkövek jellemezték az 
utóbbi évek üzemi fejlesztéseit? 

– A kapacitásbővítés mellet a tech-
nológiai színvonal folyamatos javítása 
mindig is fontos cél volt, mely sok mil-
lió dolláros beruházásokat jelentett az el-
múlt években. A három fosztósorunkba 
optikai szorterek kerültek beépítés-
re, a hatékonyság növelése miatt. A 
kondícionáló tornyok gépei folyamato-
san cserélődtek, többek között vadonat-
új csávázógépek és szín szerinti váloga-
tók kerültek beépítésre a minőség folya-
matos javítását célozva. A digitalizációs 
technológia újdonságai a szántóföld mel-
lett az üzemben is működnek, terme-
léselemzési, készletnyomonkövetési és 
karbantartásoptimalizálási feladatokat el-
látva, hogy csak néhány példát említsek.  

• A szántóföldi vetőmag szaporí tá-
sok irányítása és levezénylése nem egy-
szerű feladat ilyen nagy területű ter-
meltetés esetén. Hogyan sikerül meg-
oldani a nagyszámú, és az ország kü-
lönböző területén gazdálkodó termelő 
koordinálását a jó minőség elérése ér-
dekében? 

– A kulcs a feladatok sikeres ellátásá-
hoz a szarvasi gárda, az agronómusi csa-
pat, amely kiváló és elkötelezett kollé-
gákból áll. Ők azok, akik a termelői kör-
rel szorosan együttműködve, napi kap-
csolatot tartva garanciái a hosszú távú 
sikeres vetőmagellátásnak.

• Milyen szántóföldi vetőmag ter-
melési technológiai fejlesztéseket haj-
tottatok végre az elmúlt években, és 
milyen további előrelépési lehetősége-
ket láttok? 

6

Vetőmag-minősítés

Fókuszban az átruházott jogkörű 
minősítés

A vetőmagágazat működését alaposan megváltoztatta a március óta tartó vírushelyzet és a követ-
kezményeként életbe léptetett korlátozások és egészségvédelmi rendszabályok sokasága. Egyre 
nagyobb jelentőséggel bír a termelésbiztonság, és ebbe a körbe a vetőmagtermelés folyamatossá-
gának biztosítása is beletartozik. A vetőmag-minősítés átruházott jogkörű tevékenységei ennek 
a biztonságnak a fokozását jelentik úgy, hogy ezzel párhuzamosan a vetőmagvásárlók minőségi 
kiszolgálása garantálható legyen. Az átruházott jogkörű tevékenységben történt előrelépést be-
mutató cikksorozatunkban most a Corteva Agroscience (Pioneer) szarvasi vetőmagüzemébe lá-
togattunk el, ahol Nagy Lajos régiós termeltetési vezető, Kasubáné Medvegy Mária laborvezető, 
Szécsi Viola vetőmagszakmérnök és Nagy Gergely munkavédelmi vezető válaszolt kérdéseinkre.

Nagy Lajos
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– A termesztéstechnológiai fejleszté-
sek magukban foglalják a vetéstechno-
lógiák termelőre, táblára adaptálását, 
az öntözés, kártevő- és kórokozó mo-
nitoring rendszerek kiépítését, a ter-
melők által vásárolt címerezőgépek, ve-
tőgépek és öntözésfejlesztési beruhá-
zások támogatását. Kiemelt terület az 
agrárdigitalizáció, amelyben a Corteva 
szintén élen jár. A GPS alapú terület-
felmérés, virtuális táblatörzskönyv ké-
szítés, műholdas növényállapot jelzés, 
drónos táblamonitorozás (tőszámlálás, 
vízfoltok és kieső területek felmérése, 
izoláció ellenőrzés), szenzoros csapa-
dék és öntözés monitorozás, spektrofo-
tométeres táblán történő csőnedvesség 
mérés és valós idejű betakarításkori ho-
zamszint nyomonkövetés mind részei a 
szántóföldi technológiának.

• A klímaváltozás hatásai, az állan-
dósuló rendkívüli aszályos időszakok 
és az időjárási szélsőségek (viharok, 
esőzések) megnövekedése milyen vál-
toztatásokra kényszeríti a szántóföldi 
előállítókat? Hogyan lehet ezekkel a ki-
hívásokkal szemben felvenni a harcot? 

– A termesztéstechnológia feszes be-
tartása, a lehetőségekhez mért folya-
matos öntözésfejlesztés és az előbb már 
említett agrárdigitalizáció által biztosí-
tott lehetőségek kihasználása lehetnek 
a megoldások a kihívások sikeres keze-
lésére.

• Az Európai Unió elkövetkező hét-
éves ciklusában kiemelt program a 
Green Deal. Milyen lehetőségeket lát-
tok a zöld programban megfogalma-
zott agroökölógiai termesztési, illetve 
növényvédőszerfelhasználás-csök ken-
tési célok megvalósítására?

– A mikroműanyagok használatának 
csökkentése miatt biológiailag lebomló 
csávázószer-ragasztók irányába halad a 
mezőgazdaság. A vetőmagcsávázás során 
használt biostimulánsok használata egy-
re elterjedtebb. Az EU által betiltott, vagy 
újra nem regisztrált összetevők és termé-
kek pótlására új, környezet- és egészség-
kímélő termékek megjelenése van folya-
matban és várható a jövőben.  A kijut-
tatott szermennyiségek csökkentésére, 
illetve célzott kezelések elvégzésére jó le-
hetőségnek ígérkezik a dróntechnológia.

• A minőségi vetőmagtermelés 
iránt elkötelezett cégként több mint 
tíz évvel ezelőtt az elsők között jelent-
keztetek az átruházott jogkörű vető-
mag-minősítési feladatok ellátására. 
Akkor milyen vetőmag-minősítési el-
lenőrzési tevékenységekben vállalta-
tok szerepet?

– A szántóföldi szemlézés, a vetőmag-
üzemi mintavételezés és vetőmagvizsgá-
lat voltak a területek, melyet lefedett az 
átruházott jogkörű minősítés.

• Jelenleg ismételten megnyílt a le-
hetősége a felhatalmazáson alapuló 
vetőmag-minősítési munkának. Milyen 
területeken kívánjátok megszerezni az 
átruházott jogkörű minősítések lehe-
tőségét?

– A szántóföldi szemle, mintavétel, 
vetőmagvizsgálat területén.

• Milyen többlet erőforrásokat és 
fejlesztéseket igényel az átruházott 
jogkörű ellenőrzések végzése?

– A szántóföldi szemle elsősorban 
személyi fejlesztéseket igényel, a kollé-
gák folyamatos képzése, oktatása szoros 
együttműködésben a NÉBIH kollégáival. 
Az új kollégák oktatása, a vizsga lehető-
ségének megteremtése, természetesen a 
jogszabályban meghatározott „gyakor-
noki idő” elteltével. Az átruházott jog-
körben végzett mintavétel szintén első-
sorban humán erőforrásokat igényel, hi-
szen az üzemünkben elkészült vetőmag-
tételek mintavétele elsősorban a NÉBIH 
folyamatos felügyelete alatt álló, NÉBIH 
által engedélyezett automata mintave-
vőkkel történik. Az üzemből három kol-
légánk az, aki megfelel a jogszabályban 
rögzített feltételeknek, ők az átruházott 
jogkörben végzett mintavételhez szük-
séges vizsgákkal részben már rendel-
keznek, viszont a koronavírus okozta 
helyzet miatt a tevékenységhez szüksé-
ges további vizsgák időpontja kitolódik. 
Többlet erőforrások terén az átruházott 
jogkörben végzett vetőmagvizsgálat 

mind jelentős személyi, mind tárgyi rá-
fordításokat igényel. A tény, hogy az üze-
mi laborunk 2010 és 2016 között ISTA 
akkreditációval rendelkezett, (melynek 
akkreditációja a jogszabályi változások 
miatt nem folytatódott) természetesen 
megkönnyíti az ismételt akkreditáció 
megszerzését, melyhez a mostani sza-
bályozás szerint NAH akkreditációnak is 
kell kapcsolódnia. 

• Milyen előnyöket és eredményeket 
vártok a bevezetésüktől?

– Az átruházott jogkörben végzett 
szántóföldi szemle, mintavétel, vala-
mint a vetőmagvizsgálat elsősorban a 
cégünk flexibilitását igyekszik növelni. 
A mintavétel és vetőmagvizsgálat so-
rán a csúcsidőszakok hatósági leterhelt-
ségének csökkenését várjuk, valamint a 
cégünk belső vizsgálati eredményeinek 
(EUROFINS vizsgálatok) időbeli rövidü-
lését vetíti elő az átruházott jogkörben 
végzett mintavétel lehetősége.

• Milyen külföldi tapasztalatok se-
gítik ezt a munkát?

– Cégünknek multinacionális cég-
ként lehetősége van a külföldi kollégák 
tapasztalatait, eddigi eredményeit fel-
használva a hazai viszonyoknak, jogsza-
bályi lehetőségeknek megfelelően kidol-
gozni az átruházott jogkörben végzen-
dő feladatokat. A cég a romániai és uk-
rán üzemmel párhuzamosan tervezi az 
ISTA akkreditáció elindítását, illetve új-
bóli megszerzését.

• Milyen tanácsokat adnátok azok-
nak a vetőmag-előállítóknak, akik az 
átruházott jogkörű tevékenységek be-
vezetését tervezik?

7

Vetőmag-minősítés
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A szarvasi vetőmagüzem madártávlatból
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Hírek, események

► – A hazai hatóságokkal maximálisan 
együttműködve igyekszünk az átruhá-
zott jogkörben végzett feladatok rend-
szerét kidolgozni, szem előtt tartva a 
jogszabályi előírásokat és az ezek betar-
tásához szükséges feltételrendszer ki-
dolgozását.

• Miként alakítja az éves termelte-
tési terveket és az átruházott jogkör-
höz kapcsolódó fejlesztéseket a jelen-
legi koronavírus által okozott speciális 
helyzet?

– Az átruházott jogkörben végzett 
mintavételhez szükséges vizsga időbeli 
kitolódását tudnám megemlíteni elsősor-
ban. A szántóföldi közös szemléket, vizs-
gákat nem befolyásolja a vírus, hiszen a 
biztonsági előírások a szántóföldön maxi-
mális odafigyeléssel betarthatók.

• A vetőmag-feldolgozásban eddig 
is szigorú munkavédelmi előírásokat 
alkalmazott az üzem, milyen egyéb in-
tézkedéseket kellett hozni a COVID-19 
vírushelyzet miatt?

– Az eddig alkalmazott intézkedések 
megegyeznek az általánosan bevezetett 
lépésekkel. Ezek a 

»  takarítás, tisztítás gyakoriságának 
növelése különös tekintettel a kilin-
csekre, fogantyúkra, szerszámokra 
és az irodai munka során használt 
eszközökre, bútorokra;

» gyakori kézfertőtlenítés;
»  otthonról végzett munka, akinél 

megoldható;
»  személyes találkozók, megbeszélé-

sek elhalasztása, illetve digitális mó-
don történő megoldása;

»  látogatások elhalasztása, illetve csak 
az elengedhetetlen vizitek engedé-
lyezése (pl.: szerviz, futárszolgálat, 
posta, beszállítók);

»  1,5 méter távolságtartás munka 
közben, illetve szünetek esetében, 
étkezésnél;

»  szájmaszk viselése, ha a 1,5 méteres 
szabály nem tartható.

A nyári munkák idején különleges 
és kiemelkedő feladat az idegenelési 
és címerezési tevékenységek során a 
COVID-19 elleni védekezés

»  megfelelően szellős ültetés szállítás-
nál;

»  kézfertőtlenítő, szájmaszk juttatás 
és a használat auditálása;

»  beteg dolgozók kiszűrése;
»  szállások ellenőrzése.
A betakarítás során komoly kihívás-

sal kell majd megküzdenünk az említet-
tek betartása és egy lehetséges második 
vírushullám miatt.

Polgár Gábor

ISF

A koronavírus 
helyzetre való te-

kintettel a Nem-
zetközi Vetőmag 
Szövetség (ISF) az 
idei évi, Dél-Afri-
kába, Fokváros-
ba tervezett kong-
resszusát lemond-
ta, és két évvel ké-
sőbbi időpontra 
halasztotta. A ve-
tőmagszakma kép-
viselői nem maradtak tanácskozási lehetőség nélkül, hiszen az ISF június 
8–10. között virtuális Vetőmag Világkongresszust szervezett. Mindhárom 
napon bevezető előadásokat követően panelbeszélgetésre került sor, ahol a 
hallgatóság online módon, az interneten keresztül kérdéseket intézhetett 
az előadók felé. A kongresszus fókuszában a COVID-19 vírus okozta helyzet 
elemzése, a speciális körülmények által megkövetelt változások és az inno-
vációs fejlesztések iránya volt.

A koronavírus miatti korlátozások kö-
vetkeztében a Szekció április végére Bu-
dapestre tervezett ülése elmaradt. A 
szakemberek Budapestre történő meg-
hívását a Vetőmag Szövetség tovább-
ra is fenntartja, így várhatóan a jövő 
év hasonló időszakbában Magyaror-
szág adhat otthont ennek az ülésnek. 
A tanácskozás az interneten keresztül 
videokonferenciahívás keretében mégis 
megrendezésre került. A növényvédelmi 
vonatkozásokat illetően a témák között 
szerepelt a Vetőmag Csávázási Útmutató 
Dokumentum, a mikroműanyagok vár-
ható szabályozása és az őszi káposzta-
repcét leginkább érintő növényvédőszer 
hatóanyag engedélyezések kérdése, kü-
lönös tekintettel a Metalaxyl-M-re. A 
piaci kitekintésben általánosságban el-
hangzott, hogy a COVID-19 vírus mi-
att életbe léptetett korlátozások mellett 
sem voltak nagyobb fennakadások a ve-
tőmagtermelésben és forgalmazásban. A 
stratégiai fontossággal bíró élelmiszerel-
látáshoz kapcsolódó mezőgazdasági ter-
mék- és terményszállítmányozás kivé-
teles elbírálásban részesült, és minden 
tagország törekedett arra, hogy az óv-
intézkedések fenntartásával is a lehető 
legkevesebb akadályt állítsa az országon 
belüli és országok közötti fuvarozásban. 
A vetőmagszaporítások szántóföldi el-
lenőrzési munkái elkezdődtek és szinte 
minden tagország képviselője úgy nyi-

latkozott, hogy a hatósági és a hatósá-
gi felügyelet melletti átruházott jogkö-
rű szemlék zavartalanul megindultak. A 
tanácskozás részletesen megtárgyalta a 
szója vetőmag engedményezésének kér-
déskörét. Az európai vetőmag direktívák-
ban foglalt rendelkezések értelmében az 
EU területén egységes minőségi követel-
ményrendszer működik, melynek fenn-
tartásáról a szántóföldi ellenőrzés egyes 
elemei, a fajtatisztaság és a vetőmag 
technikai paraméterek vonatkozásában 
a nemzeti vetőmag jogszabályok rendel-
keznek. Az árutermesztési célú vetőmag 
forgalomba hozatal esetében a minimum 
követelmények alól csak egyedi speciális 
esetekben közös európai döntés értelmé-
ben lehet eltérni. A szója minimális csí-
rázóképessége miatt az elmúlt években 
több alkalommal kellett egyedileg lefoly-
tatni a tagországok mindegyikének véle-
ményét kikérő engedményezési eljáráso-
kat. Ezek a vetéshez közeledve viszonyla-
gosan hosszú időt vesznek igénybe, ezért 
felmerült, hogy esetlegesen csökkentés-
re kerüljön a minimális csírázóképessé-
gi hatérérték. Élénk vita alakult ki, és a 
tanácskozást követően az európai nem-
zeti vetőmagszövetségek véleményét fi-
gyelembe véve megállapítást nyert, hogy 
ne csökkenjen a hatérérték, de a szükség 
esetén elinduló engedményezési eljáráso-
kat fel kell gyorsítani.

P. G.

Ülést tartott az Euroseeds (Európai Vetőmag Szövetség)  
Olajnövény Szekciója
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• Tanár úr, mikor ismerkedtél meg 
közelebbről a vetőmagszakma rejtel-
meivel?

–  Annak idején 1982-ben Kerekes Pál, 
a Békés megyei Vetőmagfelügyelőség 
vezetője keresett meg, mert tudta, hogy 
a fő oktatási és kutatási területem a 
gyepgazdálkodás. Nyáron a fű se nő – 
mondta és megkérdezte, hogy lenne-e 
kedvem nyáron a Hidasháti Állami Gaz-
daságban szemlézni a hibridkukorica 
vetőmagelőállításokat. Igent mondtam 
és kedvező helyzetbe kerültem, mert az 
ÁG akkori főagronómusa Kovács János 
korábban egy évvel járt felettem a Deb-
receni Agrártudományi Egyetemen, és a 
felesége évfolyamtársam volt, ezért sze-
rencsére megvolt a személyes ismeret-
ség. 

• Akkoriban már a Szarvasi Főisko-
lán tanítottál, hogyan gondolsz vissza 
azokra az évekre?

– A Szarvasi Főiskola oktatási erejét a 
gyakorlat úgy is visszaigazolta, hogy az 
állami gazdaság mind a hat kerületében 
szarvasi öregdiák volt a kerületvezető. 
Minden oktatási intézmény számára az 
az igazi megbecsülés és eredmény, ha a 
végzett hallgatói a mindennapokban a 
munkájuk során sikereket érnek el. Egy 
tanárembernek annál nagyobb élmény 
és siker nem kell, mint hogy a diákjai 
túlszárnyalják. Csak némely kolléga ezt 
nem veszi jó néven, irigy, pedig a mun-
kájának a legnagyobb elismerése, hogy 
olyan diákokat tanított, akik szakmailag 
kimagasló eredményeket érnek el.

• Milyen családi indíttatás okán ke-
rültél a mezőgazdaságba és az okta-
tásba?

– A szüleim pedagógusok voltak, ál-
talános iskolában tanítottak. A kisgye-
rekek csillogó tekintete megmaradt az 
emlékezetemben, amikor egy jó ered-
mény megszerzése után boldogan újsá-
golták a jó érdemjegyeiket, és ez a szü-

leimet azokban a nehéz időkben oly sok 
mindenért kárpótolta. Először erősen 
gondolkodtam azon, hogy a pedagógus 
pályát válasszam, vagy keressek valami 
más irányt. Azért választottam az ag-
rártudományi egyetemet, mert meg-
győztek arról, hogy ha azt elvégzem, ak-
kor azután még lehetek tanár. Így nem 
kellett elkötelezem magam egy pálya 
iránt, hanem egyszerre több szakmám 
is lehet. 

Amikor korábban beiskolázási céllal 
toboroztuk a hallgatókat a főiskolára, 
egyszer összeírtam – csak az érdekesség 
kedvéért –, hogy hányféle állást lehet 
betölteni a mi végzettségünkkel. A szá-
molásban harmincnál megálltam. En-
nek kapcsán a legérdekesebb például az 
volt, amikor az egyik volt diákunk szak-
irányú filmek készítésénél mezőgazda-
sági szaktanácsadóként helyezkedett el, 
de a vámszerveknél, honvédségnél, ön-
kormányzatoknál mindenütt lehet szar-
vasi öregdiákokkal találkozni.

A gimnáziumot követően Debrecen-
ben végeztem az agráregyetemen. Ak-
kor Debrecenből Ruzsányi professzor 
még tanársegédként jött a gimnázium-
ba beiskolázni a hallgatókat. Debrecen-
ben az agrárképzés a pallagi hagyomá-
nyokra alapozva rendkívül erős volt.

• Az egyetemi tanulmányok befeje-
zését követően hol kezdtél dolgozni?

– Örménykúton voltam gyakornok, 
ahol a termelőszövetkezetnek hihetet-
len jó adottságai voltak, nem volt 40 AK 
alatti földterülete. Onnan csábítottak el 
a Tiszántúli Talajjavító Vállalathoz, akik 
akkor utat építettek ott. Abban az idő-
ben a termelőszövetkezetek és állami 
gazdaságok pályázhattak bizonyos meli-
orációs tevékenységekre, csak ehhez ag-
ronómiai előfeltétel tervek kellettek. Az 
ilyen tervek készítésében vettem részt. 
Idővel a tervkészítés jogosítványát el-
vették a Talajjavító Vállalattól. Ekkor tu-

domásomra jutott, hogy a Szarvasi Fő-
iskolán a gyepgazdálkodással foglalkozó 
Szabó János professzor utódot keresett 
magának, és jelentkeztem. Mivel az elő-
tanulmányaim és a munkatapasztala-
tom jó ajánlólevélnek számítottak ide, 
ezért 1970 októberében sikerült elhe-
lyezkednem a Szarvasi Főiskolán. Ti-
zenhat igazgatóm volt ezalatt az 50 év 
alatt, és viccesen azt lehetne mondani, 
én vagyok a stabil pont a Főiskolán, és 
hozzám hozzák az igazgatókat. 

• Ez mutatja azt, hogy a gyors ve-
zetőváltás nemcsak a mai felgyorsult 
világunk velejárója, hanem régebben 
is hasonlóképpen mentek a dolgok. A 
főiskolán az oktatói tudományos mun-
kásságod miként alakult?

– A munkám érdekessége az, hogy 
én alapvetően gyepes szakember va-
gyok, annak tartom magam, hiszen a 
kutatásaim gyepes irányultságúak vol-
tak. Nem a klasszikus gyepgazdálkodást 
kell ezalatt érteni, hanem a meliorációs 
területen az ültetvények sorközfüvesí-
tésével foglalkoztam az erózió és a def-
láció elleni védelemmel. A kísérleteim 
Sopronban, Badacsonyban és Egerben 
voltak.

• Figyelemmel követed, hogy az ak-
kori kutatási eredményeid hogyan 
hasznosulnak jelenleg?

– Természetesen, mindenfélekép pen. 
Az köztudomású, hogy a jómi nőségű 
borszőlőt nem a hegy alján, a szoknya-
részén, hanem a magasabb fenti terüle-
teken lehet megtermelni. Ahhoz, hogy 
a 15%-nál meredekebb lejtős részeken 
minőségi szőlő kultúra legyen kialakít-
ható csak teraszírozással, vagy talajta-
karással valósítható meg. Egyszer Bada-
csonyban tanúja voltam egy hirtelenjött 
35 mm-es felhőszakadásnak, aminek 
eredményeként a 15-20 cm átmérőjű 
szőlőoszlopok mint pálcikák zúdultak 
alá az esővízzel a völgybe. Az ilyen ká-
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mányozott. A kitüntetés, az oktatói pályán töltött 50 év és a több évtizedes szarvasi vetőmag-
gazdálkodási szakmérnökképzés adta az apropót egy múltidéző baráti beszélgetésre.



rokat lehet megelőzni a sorközök füve-
sítésével, mert nagyságrendekkel lehet 
csökkenteni annak esélyét, hogy az eső-
víz nagymennyiségű talajt mosson le a 
szőlőhegyről. És itt jön annak a vizsgá-
lata, hogy milyen fűfajok kerüljenek a 
keverékbe. Nem mindegy, hogy a szá-
razságtűrés vonatkozásában milyen tí-
pusokat választunk, mert erre a cél-
ra azok a legmegfelelőbbek, amelyek a 
nyári hónapokra, júliusra-augusztusra 
nyugalomba vonulnak, lényegében ki-
sülnek. Ilyenek a Hortobágyon található 
gyepek. Ilyen gyepfüvek a veresnadrág 
csenkesz és a sovány csenkesz, mert dús 
gyökérzetükkel oszlopos tagjai az erózió 
elleni védelemnek, a kritikus időszakok-
ban nincs vízfogyasztásuk és így nem 
jelentenek vízkonkurenciát a szőlő szá-
mára. A szárazságtűrő, de amúgy nagy 
vízfogyasztású fűfajok pl.: réti perje má-
sodlagos aszálykárt tudnak előidézni a 
szőlőültetvényeken.

• Úgy hallottam, hogy a tudomá-
nyos főiskolai munka mellett sikeres 
mellékállásod is volt?

– Amikor megnősültem és csalá-
dot alapítottam, szembesültem azzal, 
hogy az oktatói fizetés önmagában nem 
sok mindenre elég, hiszen a tanárem-
ber mindig a nemzet napszámosa volt. 
Ki kellett találnom valamit arra, hogy 
a jövedelmemet kiegészítsem. A „gye-
pes” ismereteimet felhasználva ekkor 
kezdtem focipályákat építeni és gye-
pesíteni. Az építésnél előnyöm volt a 
kultúrtechnikai ismeret, és az, hogy kö-
zelről láthattam, amint a szarvasi rizs-
telepeken a speciális Caterpillar gépek-
kel készítik a rizstelepek talaját. Egy fut-
ballpálya 7000 négyzetméter (105 m x 
68 m), a rizstelepek pedig általában 3 
hektárosok. A technológiai szükséglet 
ugyanaz. A rizstelepeken gyakorlatban 
használt lézervezérelt fenéknélküli lá-
dák tökéletesen alkalmasak a tökéletes 
gyepszőnyeg talajának előkészítésére. 
Alapítottam egy Kft.-t, és ezzel a cég-
gel 69 futballpályát építettem és gyepe-
sítettem.

• Melyek voltak a legemlékezete-
sebb munkáid?

– Mind közül a leghíresebb és le-
hírhedtebb az akasztói Stadler Stadi-
on volt. A futballpályák mellett nagyki-
terjedésű parkok füvesítését is elvállal-
tam, ilyen speciális munka volt például 
a szarvasi Pioneer vetőmagüzem terü-
letének parkosítása 1996-ban. Bonczok 
Lajos volt akkor az üzem vezetője, aki-
vel már évekkel korábban, 1982-ben is-
merkedtem meg, amikor a Hidasháti 

ÁG bakuczi kerületének volt a vezető-
je. Nagy feladat volt a gyepesítés, talaj-
munkák, öntözőrendszer kialakítása, de 
sikerült szépen kivitelezni. Annyira elé-
gedettek voltak a munkámmal, hogy pár 
évvel később hasonló típusú felkérést 
kaptam a cégtől Romániában, és ezen 
felül még a versenytárs vetőmagüzem-
től is itthon. A Kft. biztosította az anya-
gi hátteret, és ez tette lehetővé, hogy 50 

évet tudjak eltölteni az oktatásban. Eh-
hez még feltétlenül kellett egy jó munka-
társi stáb, és tanszékvezetőm, barátom, 
Izsáki professzor úr támogatása. Több 
alkalommal kiállt mellettem, amikor 
el akartak távolítani a főiskoláról. Az-
zal érvelt mellettem, hogy szükség van 
olyan tanárokra, akik a katedráról oktat-
va azt tudják sugározni a hallgató felé, 
hogy nem csak tanítják, hanem a gya-
korlatban ismerik és használják is azo-
kat az ismereteket, amiről beszélnek. A 
futballpályákra visszatérve szerencsém 
volt a 69 pálya építésének elnyerésekor, 
hiszen 60 esetben biztos, hogy szarvasi 
öregdiák volt a megrendelők között. Ez 
is azt mutatja, hogy a szarvasi főiskola 
olyan közösségi élményt tudott és tud 
adni, ami hosszú évtizedekig meghatá-
rozó az itt végzettek életében.

• Mindeközben mi történt a vető-
mag szemlézési munkáiddal?

– Visszakanyarodva a vetőmagra, azt 
követően, hogy nyolc évig szem léztem 
a hibridkukorica vető magelőállításokat 
a Hidasháti ÁG-ban, Dér Ferenc gyepes 
kolléga a Kaposvári Egyetemről kere-
sett meg azzal a kéréssel, hogy nem len-

ne-e kedvem hasonló munkát ellátni az 
Advanta hazai vetőmagszaporításainál. 
Örömmel fogadtam el a felkérést, Bé-
kés, Szolnok és Csongrád megyében kel-
lett ellenőrzéseket végeznem. Ez öt évig 
tartott, amíg a Limagrain céggel egye-
sültek. Természetesen ott is van szar-
vasi öregdiák, mint mindenütt a mező-
gazdaságban. És nem is lehet ezen cso-
dálkozni, hiszen, ha 50 év alatt csak 200 
hallgatót veszünk figyelembe évente, 
akkor is hatalmas számot kapunk vég-
eredményül.

• Úgy látom, hogy már csak az 50 év 
okán is mindig nagy lelkesedéssel em-
legeted a szarvasi öregdiákok sikereit.

– Igen, mert nincs olyan mezőgaz-
dasági üzem Magyarországon, ahol 
szarvasi öregdiák ne lenne. Ez hatal-
mas érték, amit mi sem bizonyít job-
ban, hogy múlt év szeptem berében, 
amikor a négy évtizedes szarvasi vető-
maggazdálkodási szakmér nök kép zés 
szakmai konferenciáját szerveztük, ak-
kor a szervezés költségeit teljes egészé-
ben a szarvasi öregdiákok támogatásá-
ból fedeztük. A konferencia nagyon si-
keres volt, 130 regisztrált résztvevő jött 
el.

Erről a rendezvényről egy szomo-
rú emléket őrzök. Eljött a konferenciá-
ra meghívott előadóként dr. Bódis Lász-
ló, és dedikálta nekem a Barangolásaim 
című könyvét, majd rá két hónapra elve-
szítettük. Hosszú évekig részt vett a ve-
tőmag szakmérnöki képzésben, támo-
gatta és személyével hitelesítette azt. 
Nagy segítség volt ez az ő részéről.

• Korábbi beszélgetéseink során is 
előszeretettel meséltél a vetőmagos 
hatóság vezető szakembereiről és a 
hozzájuk fűződő személyes élményeid-
ről. Ezeket a kapcsolatokat mindig is 
fontosnak tartottad.

– Nagyon örülök annak, hogy a 13 
évig tartó szántóföldi szemlézői mun-
kám miatt sikerült megismerked-
nem a NÖMI-OMMI szakemberei-
vel. Hihetetlen nagy élmény volt dr. 
Rupányi Károllyal együtt szemlézni, 
aki azt vallotta, hogy hibátlan kukori-
ca vetőmagelőállító tábla nincs, és ad-
dig kell menni, amíg egy hibát nem ta-
lálsz, mert különben más fegyelme-
ző eszközöd nincs. Nagy fegyelmet és 
pontosságot követelt meg mindenki-
től. Számomra ez azért igazán emlé-
kezetes, mert annak idején nem értet-
tem, hogy a magyar vetőmagnak mi 
okozza azt a világhírű elismertségét, 
hogy bármilyen növényfaj vetőmag-
járól legyen is szó, mindenütt garan-

10

Portré

►

Fo
tó

: V
SZ

T

Czinkoczky Mihály a VSZT legutób-
bi küldöttgyűlésén



tált a minőség. E mögött az állt, hogy 
a vetőmagfelügyelők betartatták a szi-
gorú hazai szabvány előírásokat. Tar-
tottam is az EU csatlakozást követően, 
hogy ezek az előírások enyhébbek let-
tek. 

• Vannak olyan területek, ahol eny-
hébbek, de vannak olyanok is, ahol szi-
gorodtak a követelmények.

– Emlékszem volt egy olyan eset, 
amikor hibridnapraforgó vetőmag elő-
állítást ellenőriztünk Gombos Miklóssal 
a növényfaj országos felelősével. A távo-
li kukoricatábla iránt érdeklődött, hogy 
ismerem-e, a választ meg sem várva már 
benn is voltunk az ezer méterre levő ku-
koricatáblában, ahol a legnagyobb sze-
rencsétlenségemre napraforgó árvake-
lésbe botlottunk. Soha nem felejtem a 
rosszallását, amit ekkor kaptam tőle.

• A vetőmag minősége a termelés-
ben és a feldolgozásban régen és most 
is kiemelten hangsúlyos kérdés.

– Ráadásul aki vetőmagot állít elő, 
az szakmailag magasabb szinten van, 
mint aki csak árunövényt termel. Az, 
hogy 13 éven keresztül szemléztem a 
hibridkukorica vetőmagelőállításokat, 
az hihetetlen előnyt jelentett a gyep-
gazdálkodás, a növénytermesztés és a 
földműveléstan oktatásában. A szemlé-
zések során tavasztól őszig nemcsak a 
vetőmagelőállító táblákkal találkoztam, 
hanem az összes üzemi területen ter-
melt növénnyel. És ez nem kis terüle-
ten volt, hiszen az Állami Gazdaság két 
legszélső kerülete közötti távolság 120 
km volt. Az üzem növénytermelési te-
vékenységével és ezáltal a mindennapi 
gondokkal is tisztában voltam.

• Akkor így könnyen lehetett nap-
rakész információkat adni a hallga-
tóknak a képzés során.

– Nagyon sok kollégám először nem 
mert a levelező hallgatóknak órát adni, 
mert attól tartottak, hogy a diákok gya-
korlati ismeretei mélyebbek és szerte-
ágazóbbak.

Az oktatói munkámban óriási él-
mény számomra mind a mai napig, ami-
kor tele van az előadóterem – kevésszer 
fordul ez elő 200 hallgatóval – és 15-20 
percre teljesen le tudom kötni a hallga-
tóság figyelmét. Úgy gondolom, hogy 
tovább nem lehet, be kell iktatni egy kis 
átvezetést, lazítani kell, kicsit másról 
kell beszélni. Majd ezt követően lehet 
visszatérni a tantárgyi ismeretekhez.

• Ha nem is a nagyelőadó 200 fős 
létszámáról beszélünk, hanem a szak-
mérnöki csoportról, akkor ez miként 
alakul?

– Tavaly 16 fős volt a létszám, idén 
26 hallgató van a vetőmaggazdálkodási 
szakmérnök képzésen, így év végére 
eléri a 293 főt a Szarvason vetőmag-
gazdálkodási posztgraduális képzésben 
részt vett szakemberek száma. Idén jöt-
tek Mosonmagyaróvárról, a Keszthelyi 
Egyetemről, a Nyíregyházi Kutatóinté-
zetből és az ország különböző részeiből. 

• Magam is tapasztaltam előadó-
ként, hogy nagyon felkészültek és ér-
deklődőek.

– Az egyértelmű, hogy ezek a kol-
legák már nem azért jönnek, hogy egy 
újabb papírt szerezzenek egy képzés-
ről, hanem a vetőmagágazatot érintő új 
ismereteket akarják elsajátítani.

A koronavírus helyzet miatt megvál-
tozott oktatási rendszerben idén saj-
nálatosan nincs lehetőségük személye-
sen megismerkedni az előadókkal. Siet-
ve hozzáteszem azonban, hogy a digi-
tális oktatásnak számos előnye is van. 
A szükség és a kényszer hozta, hogy 
ilyen mértékben kellett a digitalizációt 

az oktatás részévé tenni. És ez a fejlő-
dés, a digitalizáció a mezőgazdaságban 
is helyet követel magának. Ezen felül 
egy másik akkut problémát is szóba kell 
hoznom. Elöregedtek a gazdász kollé-
gák, egyre nehézkesebben megy a gene-
rációváltás, nagyon kevés az ifjú szak-
ember, kevés a szakmai utánpótlás. A 
digitalizáció és precíziós gazdálkodás 
új ismereteinek befogadásába a legjobb 
szándék mellett sem biztos, hogy a het-
venéves kolléga fogja a legtöbb időt és 
energiát befektetni. Szükség van új, fi-
atal, tettre kész szakemberekre a fejlő-
déshez.

• Végezetül egy személyes jellegű 
érdeklődés. Több alkalommal a szar-
vasi főiskola diplomaosztó ünnepsé-
gére a közeli Ótemplomban került sor. 
Úgy tudom ennek megszervezésében 
érintettséged okán aktív szerepet vál-
laltál, és a kitüntetésed odaítélésében 
is nagy súllyal esett latba az ez irányú 
munkád.

– Igen, van jószolgálati egyházi tevé-
kenységem is a tanítás mellett. Ahhoz, 
hogy a Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést megkaphattam, a szakmai, ok-
tatási munka kevés lett volna, ehhez vala-
milyen jószolgálati tevékenység is kellett. 
Hét éve vagyok az Szarvas-Ótemplomi 
Evangélikus Egyházközség felügyelője. 
Rossz nyelvek szerint azért lettem én a 
felügyelő, mert 5 méterre lakom a temp-
lomtól, de a tréfálkozást félretéve termé-
szetesen nem így történt a megbízásom. 
Az előző felügyelő halálával az egyház-
község javaslata alapján rám esett a vá-
lasztás. Az evangélikus egyháznak Szar-
vason három szeretetotthona van, több 

mint 240 bentlakó ellátottal, és további 
2000 rászorulóval van kapcsolatunk. Az 
igazgatótanácsnak én vagyok az elnöke, 
ezenfelül az óvoda, az általános iskola és 
a gimnázium evangélikus fenntartású. 
Ez azért fontos számomra, mert a gye-
rekek fejlődését, tanulmányi előrehala-
dását az óvodától a gimnáziumig, vagy 
akár a főiskoláig is nyomon tudom követ-
ni. Ezt örömmel teszem, úgy gondolom, 
hogy ha az ember másokon tud segíteni 
valamilyen formában, akkor az nemcsak 
annak esik jól, aki kapja, hanem annak is, 
aki adja azt a segítséget.

P. G.
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Növényegészségügy

A legfontosabb változás a koráb-
biakhoz képest, hogy az új 
növényegészségügyi rendelet 

értelmében a vetőmagokat érintően 
jelentősen bővült a növényútlevél-kö-
teles fajok köre:

A rendelet hatálya alá vont új nö-
vényfajok:

• borsó (Pisum sativum), 
• káposztarepce (Brassica napus), 
• lóbab (Vicia faba).
• mustár (Sinapis alba), 
• olajlen (Linum usitatissimum), 
• paprika (Capsicum annuum), 
•  réparepce (Brassica rapa var. sil-

vestris),
• rizs (Oryza sativa), 
A már eddig is növényútlevélre kö-

telezett növényfajok:
• bab fajok (Phaseolus), 
• burgonya (Solanum tuberosum), 
• lucerna (Medicago sativa), 
•  metélőhagyma (Allium schoenop ra-

sum), 
• napraforgó (Helianthus annuus),
• paradicsom (Solanum lycopersicum),
• póréhagyma (Allium porrum), 
•  salottahagyma (Allium cepa var. 

aggre gatum),
•  vöröshagyma (Allium cepa). 
A fenti fajokat az Európai Unió te-

rületén belül növényútlevélnek kell kí-
sérnie. A harmadik országba történő 
exportáláskor továbbra is a célország 
növényegészségügyi követelményei-
nek kell megfelelni. A növényútlevél 
ezentúl nem külön dokumentumot je-
lent, hanem a vetőmag címkén helye-
zik el, megjelenése formailag kötött. A 
növényútlevélnek jogszabályban meg-
határozott formátuma van, azon sze-
repelnie kell a „Plant Passport” meg-
nevezésnek, a faj botanikai nevének, 
fajtanévnek, a tagország kétbetűs 
kódjának, a szakmai irányító nemze-
ti regisztrációs számának, a termék 
nyomonkövethetőségi számának, va-
lamint az EU-s zászlónak is.

A szürke címkés tételeknél nem 
szükséges a címkére nyomtatott nö-

vényútlevél, a narancs színű bizonyít-
vány esetében még kérdéses, hogy mi-
lyen módon jelenik majd meg a címkén 
a növényútlevél. Azokban az esetek-
ben, ahol a vetőmagos címke régi típu-
sú (tehát nem tartalmazza a növényút-
levél adatokat és az EU zászlót), önta-
padós kiegészítő növényútlevél címkét 
kell elhelyezni a meglévő címkén. Az új 
termésű repcefélék idei fémzárolásá-
hoz már várhatóan rendelkezésre fog 
állni minden szaporítási fokhoz a nö-
vényútlevél jelöléshez előkészített EU 
zászlóval jelölt hatósági EU belpiaci ve-
tőmag fémzárolási címke. A közössé-
gi jogszabályok nem érintik az OECD 
Vetőmag Fajtaigazolási Rendszer elő-
írásait, így a harmadik országba tör-
ténő exporthoz használt OECD ható-
sági vetőmagcímkék sem tartalmilag, 
sem formailag nem változnak. A vető-
mag felhasználók szemszögéből vizs-
gálva az ilyen import vetőmagok nem 
lesznek növényútlevéllel jelölve, mi-
vel azok növényegészségügyi státuszát 
nemzetközi növényegészségügyi bizo-
nyítvány igazolja.

A növényútlevél kötelezettség azt 
is jelenti, hogy a jövőben minden eb-
ben érintett növényfaj vetőmag sza-
porítását be kell jelenteni a növény-
egészségügyi hatóság felé. Az újon-
nan vizsgálatköteles fajok közül a 
jelenlegi álláspont szerint a növény-
egészségügyi hatóság csak a szója és a 
rizs esetében végez termőhelyi ellen-
őrzést. Mivel a többi növényfaj eseté-
ben a növényegészségügyi státusz iga-
zolására elegendő lesz a vetőmag ha-
tóság által végrehajtott szántóföldi el-
lenőrzés és minősítés.

A növényútlevél köteles fajok eseté-
ben támogatás igényelhető a növény-
egészségügyi ellenőrzések költségeire, 
ennek kérelmezési határideje idén áp-
rilis 30. volt. Az ellenőrzésekbe egy-
aránt beletartozik a termőhelyi ellen-
őrzés és a laboratóriumi vizsgálat. 

A növényútlevél kiadásához szüksé-
ges ellenőrzéseket szántóföldi növény-

fajok esetében a növényegészségügyi 
hatóság végzi el.

A zöldségnövények esetében lehe-
tőség van arra, hogy a vállalkozás (vető-
magelőállító) a hatóság felhatalmazásá-
val ezt a munkát saját maga végezze el. 
Ennek feltétele, hogy a vállalkozás ren-
delkezzen növény egész ségügyi regiszt-
rációval, valamint legyen alkalmazásá-
ban vagy álljon vele szerződéses jogvi-
szonyban növényorvos, aki szakmailag 
felkészült a vizsgálatok végrehajtására. 
A növényegészségügyi hatóság a nö-
vényfajhoz kapcsolódó kötelezettségek 
függvényében minden egyes vállalko-
zás esetében egyedileg dönt arról, hogy 
a felhatalmazás mire terjed ki. 

A növényútlevél kiállításához kap-
csolódó követelmény a regiszt rációs 
kötelezettség a hatóság növény egész-
ségügyi nyilvántartásában. Vetőmagos 
szempontból mindenkinek regisztrál-
nia kell a vállalkozók hatósági nyilván-
tartásában, aki 

•  növényegészségügyi bizonyítvány-
köteles árut hoz be Unión kívüli 
területről vagy növényútlevél-kö-
teles árut szállít, forgalmaz az Uni-
ón belül;

•  növényegészségügyi bizonyítvány-
köteles árut exportál;

•  fel van hatalmazva növényútleve-
lek kiállítására;

•  növényeket, növényi termékeket 
vagy egyéb anyagokat hoz be uni-
ós határövezetbe;

•  károsító fertőzése miatt körülha-
tárolt területen az intézkedésekkel 

A múlt év végén hatályba lépett új növényegészségügyi rendelettel (2016/2031) kapcsolat-
ban egyre több információ áll rendelkezésünkre, a gyakorlati megvalósítás is kezd körvo-
nalazódni. 

Összefoglaló a növényútlevél 
kiállításáról
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érintett növényekkel kapcsolatos 
tevékenységeket végez;

•  számára valamely vizsgálatköteles 
károsító elleni hatósági intézkedés 
azt előírja.

A növényegészségügyi rendelet fo-
galomhasználata néhány ponton el-
tér a vetőmagos rendeletétől, ebben az 
esetben vállalkozó alatt értenek min-
den vetőmaggal kapcsolatos tevékeny-
séget folytató személyt: a termelőt, a 
forgalmazót, nemesítőt is. A nyilván-
tartásba vétel érdekében a területileg 
illetékes kormányhivatalt kell felke-
resni és ott a személyes adatokról és 
a végzett tevékenységről kell nyilat-
kozni. 

A nyomonkövethetőség biztosításá-
ra a szántóföldi növényfajok esetén a 
szántóföldi ellenőrzést és minősítést 
kezdeményező vetőmagelőállító jelen-
ti be a vetőmagszaporítást a növény-
egészségügyi hatóság felé.

A vizsgálatra vonatkozó eljárásrend 
szerint azoknál a növényfajoknál, ahol 
a növényegészségügyi hatóság termő-
helyi ellenőrzést tart, ott annak ered-
ményéről bizonyítványt állít ki a meg-
rendelő vetőmagelőállító részére, aki 
azt köteles becsatolni a vetőmagtételek 
fémzárolási mintavételekor. A hatósá-
gi vetőmag címkén a vetőmagelőállító 
regisztrációs száma szerepel, így a 
növényegészségügyi státusz visszave-
zethető a termelés helyére. A korábbi 
évek csereútlevél kiadására vonatkozó 
gyakorlata nem változik.

A növényútlevél a 2016/2031/EU 
rendelet szerint igazolja a zárlati, a 
szükséghelyzeti intézkedésekben szabá-
lyozott és a nem vizsgálatköteles zárlati 
károsítóktól való mentességet. A károsí-
tóktól függően a mentesség igazolásá-
hoz termőhelyi szemle, vagy laboratóri-
umi vizsgálat, vagy egyszerre mindket-
tő elvégzése szükséges. A károsítók la-
boratóriumi vizsgálata egyes esetekben 
(pl.: szklerócium vizsgálat) részét képe-
zi a vetőmag-minősítésnek, így azokat 
a fémzárolás során a vetőmagvizsgálat-
ban kell értékelni. A többi károsítónál 
(pl.: fonálféreg) a növényegészségügyi 
hatóság végzi a mintavételt és a labora-
tóriumi vizsgálatot is. Az eredmények-
ről a növényegészségügyi hatóság bi-
zonyítványt állít ki, melyet a kérelme-
ző vetőmagelőállító köteles becsatolni a 
vetőmag-minősítési eljáráshoz.

A növényegészségügyi státuszt visz-
szamenőlegesen nem lehet megítélni, 
ezért azon növényfajok esetében, ahol 
a növényútlevél kötelezettség új jog-

szabályi előírás, a 2019. december 14. 
előtt megtermelt vagy fémzárolt ve-
tőmagok esetében nem szükséges nö-
vényútlevél kiállítása. Ennek következ-
tében a 2020-as vetőmagforgalmazási 
szezonban a vásárlók egyaránt talál-
kozhatnak olyan növényútlevél köte-
les növényfaj vetőmagtételekkel, ame-
lyek el vannak látva növényútlevél in-
formációval és olyanokkal is, amelyek-
nél ilyen igazolás nincs.

A kistasakos zöldség vetőmagok ese-
tében 2016/2031/EU rendelet 81. cik-
ke alapján „nem szükséges növényútle-
vél a növények, növényi termékek vagy 
egyéb anyagok szállításához, ha azokat 
közvetlenül a végfelhasználók, köztük a 
házikertek részére értékesítik.” Tehát a 
kis kiszerelésű vetőmagok és vegetatív 
szaporítóanyagok esetében is az utolsó 
kiskereskedelmi egységig van szükség a 
növényútlevélre. A növényútlevelet az 
adott kereskedelmi szakaszban értel-
mezhető legkisebb értékesítési egysé-
gen kell elhelyezni. A kiskereskedelmi 

egységeknek történő értékesítés esetén 
a legkisebb értékesítési egység alatt ér-
telmezhető a gyűjtő csomagolás is, ezen 
is elhelyezhető a növényútlevél. Ebben 
az esetben szükség van a nyomon kö-
vetési kód feltüntetésére is. Tehát nem 
szükséges minden egyes kis tasakot nö-
vényútlevéllel ellátni.

Az új növényegészségügyi rende-
let egyik legfőbb pontja a károsítók új 

csoportosítása, melyben a zárlati ká-
rosítók mellett megjelenik a vizsgálat-
köteles nem zárlati károsító fogalma 
is (Regulated-Non Quarantine Pests 
– RNQP). Az RNQP lista úgy jött lét-
re, hogy a piaci irányelvekben szerep-
lő minőségi károsítók listáját és a régi 
növényegészségügyi rendeletben sze-
replő, csak a szaporítóanyag tekinteté-
ben zárlati minősítésű károsítókat ösz-
szevonták egy listára. Az egyesített 
lista bekerült a növényegészségügyi 
rendelkezések alá, innentől a növény-
egészségügyi szabályok vonatkoznak 
rájuk. A vizsgálatköteles nem karan-
tén károsítókra (RNQP) vonatkozó lis-
ta megjelent, a vetőmagos direktívák-
ra hivatkozva sorolja fel a károsító-
kat (2019/2072 végrehajtási rendelet). 
Ezeknek a károsítóknak a jelenlétét a 
hamarosan megjelenő vetőmagrendelet 
szabályozása szerint a szántóföldi ellen-
őrzés és minősítés során kell ellenőrizni. 

A növényútlevéllel kapcsolatban to-
vábbra is sok a kérdés, főként a gya-

korlati megvalósítással kapcsolatban, 
azonban azoknál a növényeknél, ahol 
korábban nem volt kötelező a növény-
útlevél, rendelkezésre áll még a 2020-
as év a felkészülésre, hiszen 2019. dec-
ember 14-e előtt megtermelt és fémzá-
rolt tételek esetében még nem kötele-
ző növényútlevél alkalmazása. 

Apostol Emília, 
Polgár Gábor
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Koronavírus-helyzet

A koronavírus-helyzet kapcsán a ve-
szélyhelyzet kihirdetését követően már-
cius 16. után a Vetőmag Szövetség tevé-
kenységét otthoni munkavégzés kere-
tében látta el. A VSZT Irodában a sze-
mélyes ügyfélfogadást szüneteltettük, 
azonban minden kolléga közvetlen elér-
hető volt telefonon és e-mailen keresz-
tül. Kértük a tagságot, hogy tartózkod-
janak a tértivevényes postai küldemé-
nyek feladásától, de amennyiben ez el-
kerülhetetlen volt, akkor azt rendszeres 
időközönként átvettük postán. Az Ag-
rárminisztérium kérésének eleget téve 
március 23-án a Vetőmag Szövetség 
megalakította a Vetőmag Operatív Cso-
port, amelynek tagjai az Elnök, mindhá-
rom termékpálya vezetőjeként az alelnö-
kök, a Szövetség jogásza és a Titkárság 
munkatársai voltak. Mindennapi kap-
csolatot alakítottunk ki az Agrárminisz-
tériumban tevékenykedő mezőgazdasá-
gi operatív csoporttal. Feladatunk volt, 
hogy fokozzuk a kapcsolattartást a ve-
tőmagszektor piaci szereplőivel, és igye-
kezzünk minden információt begyűjte-
ni és továbbítani, ami a válsághelyzet 
kezelését célozza. A koronavírus-hely-
zet számos nehézséget okozott, melyek 
megoldásában hasznos segítség volt az 
információ folyamatos és gyors továb-
bítása a tagság felé. A mezőgazdasági 
termékek, azon belül a vetőmagszállít-
mányok beérkezése kapcsán gyors és 
hathatós intézkedések eredményeként 
a fennakadások elkerülhetők voltak. A 
Mezőgazdasági Operatív Csoport nap-
rakész információit a tranzitútvonalak-
ról, a határátkelőhelyekről, az ellenőrzé-
sekről, a karanténkötelezettségekről és 
egyéb előírásokról azonnal továbbítot-
tuk a tagság felé. A vírushelyzet speciális 
körülményeire való tekintettel kérdőív-
ben mértük fel a tagság információs igé-
nyét, illetve gyűjtöttük össze a tapasz-
talatokat. Mindezek alapján rövid tájé-
koztató leiratot küldtünk a tagságnak, 
melyben összefoglaltuk a vírushelyzet-
tel kapcsolatos fontosabb teendőket. A 
veszélyhelyzet lezárultával a Vetőmag 
Koronavírus Operatív Csoport befejez-
te működését.

Posztregisztrációs fajta-
kísérletek

Ebben az évben is beállításra kerül-
tek a Vetőmag Szövetség Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács, a Gabona-

termesztők Országos Szövetsége és a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara poszt-
regisztrációs fajtakísérletei. A kukorica 
és őszi búza kísérletek mellett idén elő-
ször az őszi káposztarepce is bekerült a 
programba. A hazai repce vetőmagpiac 
szinte minden szereplője indított fajtát 
a kisparcellás kísérletben.

A koronavírus-helyzet korlátozó in-
tézkedései miatt az elmúlt hónapok-
ban a szokásos növényfajtabemutató 
rendezvények néhány kivételtől elte-
kintve sajnálatosan elmaradtak, így 
nagy várakozás előzi meg az ered-
mények publikálását. A fajtakísérle-
tek az ország több pontján, a NÉBIH 
növényfajtakísérleti állomás hálózatá-
ban és néhány külső partnernél, elté-
rő adottságú földterületeken folynak. 
A kisparcellás összehasonlító vizsgá-
latokat a NÉBIH szakemberei irányít-
ják és az értékeléseket is ők végzik. A 
kukorica kísérletekben szereplő fajták 
kódolása idén is megtörtént, a vissza-
kódolásra a végleges kiértékelés után, 
nyilvános rendezvényen kerül sor az év 
második felében.

A helyszíni szemléinken megálla-
pítottuk, hogy a kísérletekben a nö-
vényállományok a parcellákon be-
lül kiegyenlítettek, nincsenek jelentős 
növényegészségügyi problémák. A ká-
posztarepce és őszi búza esetén a szá-
razság miatt a növények fejlettségben és 
növénymagasságban elmaradnak a ko-
rábbi évektől. A tőszám és a zöldtömeg 
is kisebb, így nyilván az az asszimilációs 
felület is. Mindezek miatt jelentősen ke-
vesebb termésre számíthatunk. Az or-

szág különböző pontjain elhelyezkedő 
kísérleti területeket eltérő mértékben 
sújtotta a téli és tavaszi csapadékhiány. 
A jobb tápanyagellátottságú és jó minő-
ségű talajokon kevésbé volt látványos az 
aszálykár. Szemléink alapján a dunántú-
li helyszíneken nagyobb terméscsökke-
nésre számítunk. A kísérletek kezelésé-
ben az állami elismerés módszertanát 
alkalmazzuk, így az öntözés nem része 
a technológiának.

Egységes kérelem  
és a standard bejelentés

Idén új eljárásrend lépett életbe a tá-
mogatások igénybevételéhez szüksé-
ges egységes kérelem kitöltésekor. A 
vetőmagszaporításként nyilvántartott 
táblák területéhez a vetőmag ter melés 
tényének igazolására a vető magelőállítás 
anyamagjainak származási bizonylat 
számát rögzíteni kellett az elektronikus 
felületen. Ezt a változást ezért vezették 
be, mert az előző években több esetben 
visszaélés történt a kárenyhítő támoga-
tások igénylése kapcsán, ahol a vető-
magszaporításhoz rendelt magasabb 
összegű kárenyhítést igényelték egyesek 
normál árutermesztés esetén. A csalások 
visszaszorítására született meg az a dön-
tés, miszerint a kérelem beadásakor a ve-
tőmag státuszt a szántóföldi növényfa-
jok vetőmagvainak előállításáról és for-
galomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 
21.) FVM rendelet előírásaiban szereplő 
származási bizonylat adatával is rögzíte-
ni kell. A vetőmagelőállítóknak ez több 
növényfaj esetében problémát jelentett, 
mivel az egységes kérelem szankciómen-
tes beadási határideje (május 15.) több 
esetben megelőzi a nem korai tavaszi 
kultúrák vetését, és azok vetőmag-mi-
nősítési célú bejelentésének határide-
jét (június 10.). A nehézségek feloldá-
sára intézkedés született arról, hogy az 
egységes kérelem elektronikus felülete a 
vetőmagszaporítás igazolására a szárma-
zási bizonylat szám ismeretének hiányá-
ban és annak kitöltése nélkül (0 szám-
jegy beírásával) lehetővé tette a kérelme-
zési adatok rögzítését. A zöldségnövény 
vetőmagszaporítások vetőmag-minő-
sítési eljárására nem a követelményben 
szerepeltetett jogszabály vonatkozik, 
és meghatározóan standard kategóriá-
ban történik a minősítés, így ezekben az 
esetekben nem rendeleti követelmény a 
származási bizonylat használata. Ennek 
kezelésére a Vetőmag Szövetség Zöld-
ségnövény Vetőmag Szekciója a tagság 
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részére ajánlást fogalmazott meg, mely-
ben a zöldségnövény fajokat érintően 
javasolja, hogy minden szaporítási fok 
esetén kerüljön sor a vetőmagszaporítás 
növénytermesztési hatóság felé történő 
bejelentésére, és származási bizonylattal 
történő igazolására.

Az EU Közös Fajta-
jegyzékének változása 

Megjelent a Szántóföldi növények 2019. 
évi konszolidált kiadásának 5. kiegészí-
tése (C2020/194/01), valamint a Zöld-
ségfajok 2019. évi konszolidált kiadá-
sának 5. kiegészítése (C2020/194/02). 
A listák a 2020. március 31. után be-
jelentett módosításokat tartalmaz-
zák. A frissítések, valamint a teljes lis-

ták elérhetők a http://eur-lex.europa.
eu/ weboldalról a zárójelben lévő sor-
számra való kereséssel. Az Európai Bi-
zottság honlapján egységes, naprakész 
adatbázis érhető el a Közös Fajtakataló-
gusban található szántóföldi és zöldség 
fajtákról EU növényfajta adatbázis né-
ven (https://ec.europa.eu/food/plant/
plant_propagation_material/plant_
variety_catalogues_databases/search/
public/index.cfm). A növényfajták faj-
tatulajdonosi és oltalmi helyzetét egy-
részt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tal honlapján az adatbázisok/e-kutatás 
résznél a Növényfajtaoltalom menüpont 
alatt található keresőlapon, másrészt az 
Közösségi Növényfajtaoltalmi Hivatal 
honlapjának publikus kereső felületén 
(https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/
mypvr/#!/en/publicsearch) érhetjük el.

Hogyan tovább  
neonikotinoidok nélkül
Az EU-ból távozó Egyesült Királyság 
gazdálkodói kezét a Brexit ellenére is 
megkötik a neonikotinoidok betiltásá-
ról hozott környezetvédelmi szabályok. 
A növénytermesztőknek ezért új megol-
dások után kellett nézniük, hogy meg-
védjék a termést a károsítóktól. Minden 
eddigi erőfeszítés ellenére a kártevők to-
vábbra is jelen vannak, így a gazdálko-
dók abban reménykednek, hogy a kuta-
tók előbb-utóbb a szigorú szabályozá-
soknak megfelelő növényvédő szereket 
tudnak előállítani.

A szabályozás még 2013-ra vezet-
hető vissza, amikor az Európai Bizott-
ság megtiltotta a klotianidin, az imi da-
kloprid, a tiametoxam és a fip ronil vi-
rágzó növényeken való al kal ma zását 
(ezen szerek használatára visszavezet-
ve a méhcsaládok tömeges pusztulását), 
majd 2018-ban teljes tiltást vezetett be. 
Kanadában 2016-ban az imidakloprid 
mezőgazdaságban történő teljeskörű 
betiltását rendelték el, miután kimu-
tatták a termőföldekhez közeli tavak-
ban, víztározókban a hatóanyagot. 
Két évvel később a tiametoxamra és a 
klotianidinre is hasonló tiltást javasol-
tak, ez azonban még nem lépett hatály-
ba. Az Egyesült Államokban nincs egy-
séges tiltás, azonban vannak betiltott 
neonikotinoidos szerek. 2022-ben fog-
ják felülvizsgálni a jelenleg még enge-
délyezett szereket, néhány tagállamban 
pedig egyedi szabályozást is alkalmaz-
nak.

A gazdálkodók a tiltás bevezetése óta 
új kihívásokkal szembesülnek. A repcé-
ben egyre jelentősebb a káposztabolha 
kártétele, egyetlen növény levélnyelei-
ben és szárában akár 30 lárva is lehet, 
holott ez korábban egyáltalán nem volt 
jellemző. A gazdálkodók egy része a ko-
rai vetést preferálja, mely esetén az erő-
sebb, fejlettebb növények ellenállóbbak 
a károsítók támadásaival szemben, míg 
mások a kései vetést részesítik előny-
ben, hogy a növények elkerüljék a tetve-
ket. Próbálkoznak a tősűrűség növelésé-
vel is, azonban amennyiben az állomány 
mégis elkerüli a fertőzést, a kifejlett nö-
vényeknél ez problémát okozhat. 

Az őszi kalászosok esetében az agro-
technika megváltoztatásával, minimá-
lis talajműveléssel, takarónövényekkel, 
vegyszeres rovarirtással próbálkoznak a 
gazdálkodók, az őszi vetéseket igyekez-
nek minél későbbre tolni, hogy a növé-
nyek alacsonyabb hőmérsékleten csíráz-

100 paradicsomfajta DNS titkai
A John Hopkins Egyetem új tanulmánya 100 paradicsomfajta vizsgálata során 
230 ezer DNS-eltérést írt le, melyek többsége teljesen új felfedezés. A paradi-
csom egy 190 milliárd dolláros globális üzletág, melyet pont a genomok és va-
riánsok közötti nagyszámú különbség alapoz meg, ami a fajták közötti forma-, 
szín- és ízbeli eltéréseket eredményezi.

A korábbi technoló-
giák nem tették lehe-
tővé, hogy a genomot 
nagyobb szakaszokban 
olvassák, azonban egy 
új DNS szekvenálási 
eljárással lehetősé-
gük nyílt a kutatóknak 
100 különböző paradi-
csomfajta genomjának 
elemzésére és össze-
hasonlítására, mely-
nek eredményeképpen 
több mint 230 ezer 
különböző szerkezetű 
változatot találtak. 

A kutatók ezután 
arra koncentráltak, 
hogy hogyan hatnak 
ezek a variánsok a pa-
radicsom tulajdonságaira. Az egyik kísérletben arra jutottak, hogy egy bizonyos 
gén megkettőzése 20%-kal nagyobb gyümölcsöket eredményez, egy másikban 
felfedezték a füstös jellegért felelős gént is. Felderítettek egy komplex kölcsön-
hatást 4 variáns között, amely enyhíti a betakarítás megkönnyítése és a terme-
lékenység csökkenése közötti kölcsönhatást. 

Ilyen mélységű kutatást még egyetlen növény esetében sem végeztek, így 
utat mutat a más növényekkel foglalkozó tudósoknak is. Emellett az eljárás se-
gít megérteni azokat a mutációkat is, melyek végbementek azokon a növénye-
ken, melyeket fogyasztunk. A korábban száz vagy akár ezer év alatt lezajló fo-
lyamatokat a genetika ilyen szintű megismerése esetén sokkal gyorsabban is 
reprodukálni tudják, ami megkönnyíti az új fajták nemesítését is.

Seedworld
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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).

zanak, amelyek mellett a tetvek elpusz-
tulnak. 

Sok gazdálkodó kukoricát, napra-
forgót, szóját, esetleg hüvelyeseket ter-
meszt a vetésforgóban repce helyett. Egy 
másik lehetséges megoldás a repcetarló 
meghagyása egyfajta csapdaként a ká-
posztabolhák számára, míg más növény 
csírázik. 

Egyelőre egyik megoldás sem jelen-
tett megoldást a neonikotinoidos szerek 
tiltására, de a növényvédőszer-gyártó 
cégek és a növénynemesítők folyamato-
san dolgoznak a szabályozásoknak meg-
felelő, hatásos szerek, biostimulánsok, 
permetezhető feromonok, illetve rezisz-
tens fajták kifejlesztésén. 

germination.ca

Dél-Ausztrália is zöld utat ad 
a GMO-knak
Várhatóan még idén elfogadja Dél-Auszt-
rália kormánya azt a törvénytervezetet, 
mely engedélyezi a gazdálkodóknak a 
génmódosított növények termesztését. 
Azon önkormányzatok, melyek továbbra 
is fenn szeretnék tartani a GMO mentes 
területeiket, a törvény hatályba lépése 
után legfeljebb 6 hónapig jelezhetik ezt, 
de a Kenguru-szigeten megmarad a mo-
ratórium.

A dél-ausztrál kormány szerint ez a 
megállapodás hatalmas lehetőség a gaz-
dálkodók számára, hogy végre maguk 
dönthessenek arról, milyen növényeket 
termesztenek a földjeiken. A szabályo-
zás egyenlő helyzetbe hozza a dél-auszt-
rál farmereket az Ausztrália többi részén 
gazdálkodó növénytermesztőkkel, akik-
nek már legalább egy évtizede megvolt a 
lehetősége génmódosított növények ve-
tésére. 

A döntést egy magas szintű, függet-
len szakértői jelentés, kiterjedt ágazati és 
közösségi konzultációk és a GMO Szak-
értői Bizottság ajánlásai alapozták meg. 
A szakértői jelentés megállapította, hogy 

a GMO mentes termékekhez kapcsoló-
dó felárat nem fizetik meg a vevők, és az 
emiatt fenntartott moratórium 2004 óta 
legalább 33 millió dollár veszteséget oko-
zott a dél-ausztrál növénytermesztők-
nek, 2025-ig való fenntartása pedig to-
vábbi 5 millió dollárt venne ki a gazdál-
kodók zsebéből.

pir.sa.gov.au

Kertészkedés a koronavírus 
idején
Az elmúlt hónapokban a világ minden 
táján megsokszorozódott a kiskerti vető-
magok iránti kereslet. A növekvő igények 
miatt volt olyan üzlet, webshop, ahol 
korlátozni kellett a vásárlásokat is. Az 
emberek számára megnyugtató elfoglalt-

ság, és a családdal együtt vagy akár ön-
állóan is végezhető hobbi a kertészkedés, 
ami nagyon jó módja a stresszoldásnak. 
A járvány miatt megerősödő aggodalmak 
az élelmiszerellátás biztonsága kapcsán – 
a korlátozott vásárlási lehetőségek vagy 
éppen a sorbanállás a boltok előtt –, illet-
ve a hosszú otthon töltött idő és az észa-
ki féltekén az egyre tavasziasabb időjárás 

is egyre több embert fordított a kisker-
tek felé. 

Az Egyesült Királyságban új kertész-
kedő csoportok alakultak a közösségi 
médián keresztül, Oroszországban a vá-
rosokon kívüli telkekre költöztek az em-
berek a járvány elől, és ott fogtak nö-
vénytermesztésbe, míg az erősen élel-
miszerimportra szoruló Szingapúrban a 
társasházak tetején alakítottak ki parcel-
lákat. A kertészkedés iránti lelkesedést az 
sem állíthatja meg, ha kiskert vagy erkély 
nélküli lakásban él valaki, hiszen kisebb 
növényeket, fűszerféléket cserépben ab-
lakpárkányon, vagy éppen lakásban, ki-
fejezetten ilyen célra készített – akár már 
ültetett magokkal vagy palántákkal érté-
kesített – ládákban, mini üvegházakban 
is lehet nevelni. Ezek iránt is megnöve-
kedett a kereslet az utóbbi hónapokban. 

A Nemzetközi Vetőmag Szövetség is 
tisztában van a megnövekedett igények-
kel, azzal, hogy a vetőmagszektor a lét-
fontosságú szolgáltatások közé tarto-
zik, ezért folyamatosan dolgoznak azon, 
hogy a vetőmagok gazdálkodókhoz való 
eljuttatásában ne legyen fennakadás.

BBC, The Guardian
Összeállította: Iván Katalin
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