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innovatív teChnolóGiáK 
a KaláSzoS Gabona vertiKumban 
2017. szeptemberében egy nyertes GINOP pályázat (GINOP-2.2.1-15-2016-00026) öttagú 
konzorciumának résztvevőjeként nagyszabású kutatási-fejlesztési munkákat kezdünk el 
intézményünkben. 

A minőségjAvítás érdekében 

Munkamegosztásban

A konzorcium vezetője a hódaGro 
zrt. Délkelet - Magyarország jelentős 
agrár középvállalkozása. Növényter-
mesztéssel és állattartással (szarvas-
marha, baromfi) foglalkozó telepei 
Csongrád és Békés megye hét tele-
püléséhez tartoznak. 93 éves intéz-
ményünkön (Gabonakutató nP Kft.) 
kívül a konzorcium tagjai közé tarto-
zik még a naiK Növénytermesztési 
Önálló Kutatási Osztálya, az első Pesti 
malom zrt., melynek kunszentmiklósi 
üzeme a térség egyetlen olyan bio 
minősítésű malma ahol többféle kalá-
szos gabona is kiváló minőségben 
őrölhető, valamint Csongrád megye 
legnagyobb pékipari vállalkozása  
a Szegedi Sütödék Kft., ahol új, 
egészségvédő pékipari termékeket 
fejlesztenek. 

Projektünk célja a magyar növény-
termelés teljes vertikumában olyan 

komplex fejlesztések megvalósítása, 
amelyek hozzájárulnak a kalászos ga-
bonák termésstabilitásához, beltar-
talmi minőségének javulásához, 
majd az előállított exportképes ter-
mékeken keresztül az egészséges 
táplálkozáshoz, valamint a jelenlegi-
nél egészségesebb állati takarmá-
nyokhoz. Céljainkat nemesítési, tech-
nológiai, takarmányozási, malom- és 
pékipari kutatási-termékfejlesztési 
feladatok elvégzésével és koordináci-
ójával kívánjuk elérni.

Ami rajtunk múlik

A Gabonakutató legfontosabb 
fela datai a fajta előállító nemesítés 
keretei között új kalászos gabona faj-
ták, fajtajelöltek kiegyenlített, terme-
lésre alkalmas ősi kalászos biotípusok 
(alakor, tönke, tönköly), továbbá anti-
oxidánsokban gazdag, bíbor és kék 
szemű búzatörzsek, magas béta-glü-
kán tartalmú lila csupasz árpa vonalak 
előállítása. Az ezzel kapcsolatos kísér-
letek, illetve vetőmag szaporítások  

a múlt év második felében elvetésre 
kerültek. 

Az új, Wintersteiger nyolcsoros ön-
járó kísérleti parcella vetőgépünk be-
szerzés alatt áll. A gép vetőelemeit 
LEMKEN dupla tárcsás barázdanyitó 
vetőelemmel szereltettük föl a kiváló 
vetésminőség biztosításához. Ehhez 
a géphez több növényfajhoz is alkal-
mazható precíziós szemenkénti 
adaptert is beszerzünk ebben az év-
ben. Az új vetőgép a legújabb Trimb-
le GPS technológia révén mentesít 
bennünket a fáradságos parcellave-
zető sorok kihúzásától, „vonalazásá-
tól”. A kézzel aratott kalászutódsorok, 
„A” törzsek cséplését végzik el kiváló 
minőségben a szintén megrendelt és 
hamarosan szállításra kerülő Winter-
steiger LD 35-ös kévecséplő gépek.  
A kézzel aratott minták tiszta cséplé-
se valósulhat meg ezekkel a berende-
zésekkel.

 Gabonakémiai és Liszttechnológi-
ai Laboratóriumunk a pályázati támo-
gatásból Chopin ALVEOLAB minő-
ségvizsgálati mérőberendezést vásá-

rolt adathordozóval kiegészítve, 
amely az év eleje óta szolgálja a mi-
nőségre történő szelekciót. A beszer-
zések az év hátralévő részében is foly-
tatódnak, mivel ezek a kutatást és in-
novációt szolgáló eszközök szorosan 
kapcsolódnak a projektben vállalt 
fela datokhoz.

A projektben részt vevő gazdasági 
vállalkozók együttműködése nem-
zetgazdasági kihatású, új innovációs 
láncok kiépítését és működtetését 
eredményezi. A projekt megvalósulá-
sa így pezsdítően hat a délkelet ma-
gyarországi régió gazdasági fejlődé-
sére, anyagi biztonságot és munka-
helyeket teremt. A létrejött új maga-
sabb színvonalú termékek előnyeiből 
mind a kalászos gabona termesztés,  
a vetőmag termesztési szektor, a ma-
lom- és pékipar, továbbá a fogyasz-
tók is részesülnek, a genetikai előre-
haladás révén a termékpálya szinte 
minden résztvevőjénél pótlólagos 
nyereség képződik.

Cseuz László

2. kép	 Tenyészkerttől	a	köztermesztésig

1. kép	 Ősi	biotípus,	a	tönke




