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BEVEZETÉS 

 

 

 

„90 év a mezőgazdaság szolgálatában”     Alapítva: 1924. 

Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. 

 

 

90 évvel ezelőtti alapításunktól 2008-ig állami intézményként, az agrár szaktárcához 

tartozóan dolgoztunk. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek történő átadásunkat 

követően, a kötelezően előírt átalakulással 2009. január 1-től olyan állami vagyont 

hasznosító, nonprofit közhasznú kft-ként működünk, amelyben az innovációs folyamat 

egésze és egysége továbbra is fenntartható. 2013 szept. 1-től ismét az agrártárcához a 

jelenlegi Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozunk, a Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ (NAIK) hálózatában önálló gazdasági társaságként. 

A gyakorlati termesztés versenyképességének javításához cégünk jelenleg 21 növényfajból 

143 minősített fajtával, hibriddel áll a köztermesztés szolgálatában. Ennek a biológiai 

alapnak a hazai és külföldi együttes vetésterülete évenként megközelíti az 1 millió hektárt. 

 

A kezdetek 

Az intézmény alapításáról 1904-ben született meg a döntés, alapkövét 1914-ben rakták le, a 

tényleges kutatómunka az 1924. október 26-i megnyitást követően indult meg. 

A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. (2009-től) jogelődjei: 

 Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet (1924-1949) 

 Szegedi, majd Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet (1950-1969) 

 Gabonatermesztési Kutatóintézet (1970-1997) 

 Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság (1997-2008) 

 

Többszöri átszervezés után kialakult profilunk 

 

 szántóföldi növényfajták nemesítése és köztermesztésbe való bevezetése 

 termesztés-technológia fejlesztése 

 nagy genetikai értékű vetőmagok előállítása, forgalmazása 
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„Életteljesítményünk”: 

 Társaságunknak és jogelődjeinek 1929-2014 között összesen 394 állami 

fajtaelismerése volt, ebből: 1929-1975 közt 29, 1976-2004 közt 298, 2004-2014 közt 

67. 

 Szabadalmi és fajtaoltalmi bejelentéseinkre megadott szabadalom összesen 237: ebből 

162 db növényfajta szabadalom, 65 db növényfajta oltalom, 10 ipari és eljárás 

szabadalom. 

 

Növényfajaink 

Jelenleg is nemesített: 

 őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, durumbúza, tritikále, őszi és tavaszi 

zab, őszi rozs 

 kukorica, szemes cirok, silócirok, szudáni fű 

 napraforgó, őszi káposztarepce, szója, olajlen, köles, vörös here, mohar, pohánka 

 

Fajtatulajdonlás révén, amelyeket már nem nemesítünk, mert mások kezelésébe kerültek: 

vöröshagyma, fokhagyma, földimogyoró, ricinus, sütőtök, amarant, olajlen, sárgadinnye, 

paprika, seprűcirok. 

 

Tevékenységünk főbb területei: 

 

Klasszikus nemesítési feladatok: jó minőségű és termőképességű, növényi 

betegségeknek, kártevőknek és szárazságnak, fagynak ellenálló fajták előállítása. A 

fejlesztés célja, hogy választékunkban egyaránt legyenek élelmezésre, 

takarmányozásra, ipari és bioenergetikai felhasználásra alkalmas fajták. 

 Az alkalmazott kutatás gyakorlatot jól szolgáló értékeit jelzi az 50 élő és az 5 

elfogadás előtt álló növényfajta oltalom és 1 szabadalom. 

 Növényfajta oltalomban Magyarországon 2013-ban 7 búza (GK Március, GK 

Göncöl, GK Vitorlás, GK Futár, GK Hajnal, GK Rozi, GK Berény), 1 kukorica 

hibrid (Szegedi 475) és 1 tritikálé (GK Szemes) részesült.  

 Belföldi elismerések 2013-ban 

Fajta, hibrid neve Faj 

GKT 211   hibridkukorica 

GKT 372   hibridkukorica 
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GK Mentor  őszi búza 

GK Pilis   őszi búza 

GK Áron   silócirok 

 

 Külföldi elismerések 2013-ban 

Fajta, hibrid neve Faj   Ország 

GKT 372   hibridkukorica Szlovákia 

TK 175,    hibridkukorica Fehéroroszország 

TK 195   hibridkukorica Fehéroroszország 

Sarolta   hibridkukorica Fehéroroszország 

TK 202   hibridkukorica Ukrajna 

GKT 288   hibridkukorica Ukrajna 

 

 2013-ban a NÉBIH országos kísérleteibe 21 új fajtajelöltet adtunk, így a 

korábbiakkal együtt összesen 37 fajtajelöltünket tesztelik. Külföldi állami 

elismeréshez 9 országban 37 fajtánkat, fajtajelöltünket jelentettük be. 

 A vázolt tevékenységek megalapozását szolgálják a célra orientált növényélettani, 

kórtani, biotechnológiai, molekuláris biológiai, szövettenyésztési, beltartalmi és 

analitikai vizsgálatok. 

 A fenntartható növénytermesztést és a környezet védelmét segítik a 

termesztéstechnológiai kutatások: műtrágyázási tartamkísérletek, vegyszeres 

védekezési (fungicid, herbicid, inszekticid) tesztelések. Ezek adatai megbízhatóan 

tájékoztatnak az új törzsek, vonalak, fajták, hibridek reakcióiról, a készítmények 

hatékonyságáról. Kutatóink e kísérletek alapján dolgozzák ki különböző talajokra 

az intenzív, a félintenzív, továbbá az öko-, a bio- és precíziós fajtaspecifikus 

termesztéstechnológiákat. 

 Vetőmagüzemeikben F1 hibrid, elit, I. és II. szaporulati fokú, kiváló minőségű 

fémzárolt vetőmagot állítunk elő. A vetőmag-feldolgozás ISO 9001: 2001 szabvány 

szerinti tanúsítás alapján folyik. 

 Az életminőség javítása céljából diétás és diabetikus gyógyélelmiszerek 

fejlesztését, receptúrák kísérletes kidolgozását végezzük. 

 Diétás termékeink: a FE-MINI gluténmentes, fehérjeszegény, fenilalaninszegény 

élelmiszerek (24 termék) lisztérzékenyek (coeliakia), vesebetegek, fenilketonuriás 

(PKU) betegek részére. 
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 Diabetikus termékeink: DIABET-MIX (Diabet Trade Kft.-vel közös) diabetikus 

sütőipari termékcsalád (5 termék) amely kedvező élettani hatást biztosít a 

cukorbetegek és a fogyókúrázók számára. 

 

Főbb helyszínek 

 

A nemesítői és agrotechnikai munka a szegedi központban és szegedi telepeken (Szeged-

Öthalom, Szeged-Kecskéstelep), a táplánszentkereszti kutatóállomáson és további nemesítő 

telepeken (Kiszombor, Fülöpszállás) történik. 

Ezek a helyszínek jól reprezentálják az országon belüli eltérő klimatikus viszonyokat, 

talajadottságokat és más természeti tényezőket, így az itt végzett nemesítési szelekció kiváló 

lehetőséget nyújt jó alkalmazkodóképességű fajták és azok vetőmagjainak szaporítására. 

Szabadföldi kutatásokra, elsődleges vetőmag szaporításra 2000 hektár (zömében Kiszombor-

Dénesmajorban) saját kezelésű terület és két vetőmag feldolgozó üzem áll rendelkezésre. 

 

Kutatók és kutatásaik eredményessége: 

 

 Az eredményes, külföldön is jegyzett tevékenység 40 kutatóhoz kötődik, akik 

közül egy fő az MTA rendes tagja, az MTA aktív doktorainak száma 3, a 

kandidátusoké, ill. a PhD fokozatúaké 20. A munkatársak részt vesznek 

nemzetközi és hazai tudományos szervezetek, testületek életében, számos 

(külföldi partnerekkel közösen művelt) projekt résztvevői. 

 A Gabonakutató Nonprofit Kft. gépellátottsága, műszerezettsége, számítógépes 

állománya biztosítja a versenyképes fajta-előállítás műszaki-technikai feltételeit, a 

célorientált laboratóriumi kutatások hatékony folytatását. 

 Cégünk tudományos, kutatási teljesítménye alapozza meg a sikeres pályázati 

tevékenységet. A fontosabb kutatási pályázatok száma 2004-től 80, ebből 3 EU 

pályázat és 14 egyéb nemzetközi pályázat volt. 

 Növénytermesztési szaktanácsadással állunk az érdeklődő gazdálkodók 

rendelkezésére, valamint szakfolyóiratokat (Kutatás és Marketing, Cereal 

Research Communications) adunk ki. 
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 Munkatársaink a legutóbbi évtizedben is több mint 1400 tudományos és 

ismeretterjesztő cikket publikáltak. A publikációk száma 2013-ban 141 volt, 

ebből 20 idegen nyelvű tudományos közlemény. 

 Tudományos kutatásaink eredményeit világszerte ismerik, s ennek köszönhetően 

az utóbbi évtizedben 4 nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk:  

 3rd International Symposium on Fusarium Head Blight  nemzetközi kongresszust 

közösen a 10th European Fusarium Seminar európai társkonferenciával 2008. 

szeptember 1-5. Szeged.  

 Third International Seminar on Crop Science for  Food Security, Bioenergy and 

Sustainability 2010. június 1-3. Szeged.  

 1. Cereal Biotechnology and Breeding, 2011. május 24-26. Szeged. MTA 

Akadémiai Kiadó és a szegedi szerkesztésű Cereal Research Communications 

(Gabonakutató az alapító és fenntartó) közös konferenciája.  

 2. Cereal Biotechnology and Breeding, 2013. november 5-7. Budapest  

 

 Az interneten a Gabonakutató saját honlapján (http://www.gabonakutato.hu) 

tájékozatjuk az érdeklődőket tevékenységünkről. 

 A kutatás és agrároktatás kapcsolata valósul meg a Gabonakutató munkatársainak 

egyetemeken (SzIE, SzTE, DE) tartott előadásai, a doktori iskolákban kifejtett 

tevékenysége, a kihelyezett tanszéki oktatások révén. 

 A nemesítés, a fajtabevezetés, a vetőmag-szaporítás és a – forgalmazás köré 

csoportosul Társaságunk magyarországi (kb. 200 partner) és nemzetközi (50-nél 

több cég, intézmény) kapcsolatrendszere, átfogva a kutatási és piaci szférát. 

 Termékeinkért, újdonságainkért egy alkalommal a Magyar Innovációs Nagydíjat, 

3 alkalommal az FVM Agrár Innovációs Díját, 1 alkalommal az OMFB 

Innovációs Díját nyertük el. Mezőgazdasági Szakkiállításokon az elmúlt 10 évben 

3 Terméknagydíjjal, 8 Termékdíjjal és Különdíjjal, OMÉK Agrárfejlesztési Díjjal 

gyarapodtunk. 

 

Ez ideig a Kft kutatói közül a növénynemesítésért 16 fő Fleischmann díjat, 3 fő Gábor Dénes 

díjat, 2 fő Újhelyi Imre díjat és 3 fő az MTA és Magyar Szabadalmi Hivatal Nívó Díját kapta. 

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztet 3fő, a Magyar Köztársaság Érdemrend 

Lovagkeresztet 2 fő, a Tiszti keresztet 2 fő nyerte el. 2012-ben Mesterházy Ákos Fleischmann 

http://www.gabonakutato.hu/
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Díjat, Szilágyi László ügyvezető igazgató a Debreceni egyetem tiszteletbeli egyetemi docense 

címet nyerte el, valamint az MNV Zrt-től a „2012 év Cégvezetője” díjat kapta, dr. Cseuz 

László és Fejes Zoltán Miniszteri Elismerő oklevelet kapott. 2013-ban dr. Csősz Lászlóné 

Fleischmann Díjat, dr. Beke Béla Jedlik Ányos Díjat, dr. Papp Mária, Csamangó Anikó 

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott, és dr. Mesterházy Ákost az MTA rendes tagjává 

választották. 

A Kft finanszírozása 

A Kft állami tulajdonban lévő társaság, de csak csekély mértékben állami finanszírozású: 2,9 

milliárd forint éves bevétele jog- és licencia díjakból, vetőmag feldolgozásból, értékesítésből 

és tudományos pályázatokból származik. Az MNV ZRT által a 2010-12 években adott forrás-

kiegészítés az éves árbevétel 5-14 %-a között volt, a Társaság 2013-ban már ilyen jellegű 

finanszírozásban nem részesült. A Társaság bevételei jobban növekedtek, mint a költségei: 

köszönhetően a jó termék szerkezetnek, a szervezeti átalakításoknak, a kereskedelem 

fejlesztésének és a hatékonyság növelő intézkedéseknek. Ezek tették lehetővé a 2013-ban 

megvalósuló beruházásokat is, amelyek értéke  623 MFt volt. 
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ÜGYVEZETŐI JELENTÉS A KFT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

 

1.) Általános ismertető 
 

 

A 2013. év gazdálkodása sok területen hozott megújulást a Társaság számára. 2013. 

szeptember 1-én alapítóváltás történt, az MNV Zrt-től, mint Alapítótól visszakerültünk a 

Vidékfejlesztési Minisztérium fennhatósága alá, 2014. január elsejétől az Alapítói jogokat a 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ gyakorolja.  

 

A Társaság 2013-ban tovább folytatta a telephelyek modenizációját, a géppark megújítását. 

Ebben az évben több eszközbeszerzésre is sor került, hiszen a régi, korszerűtlen gépek már 

nem tudták megfelelően szolgálni a nemesítési, kutatási és termelési tevékenységet. A 

kiszombori telephelyünkön több jelentős beruházást hajtottunk végre, többek között pályázati 

támogatásból, valamint az MNV Zrt-től kapott beruházási forrásból 2013-ban újabb 314 ha 

területünk vált lineárral öntözhetővé a már meglévő 215 ha bővítéseként. Nagyot léptünk 

előre a precíziós gazdálkodás területén is, ezt a munkát segítik beszerzett mezőgazdasági 

gépeink is. 

 

Eredményünkhöz nagyrészben hozzájárult, hogy a korábbi évek vetőmagüzemi bérmunka 

bevételeit meg tudtuk duplázni, biztosítva ezzel a vállalkozási bevételek növelését, mely a 

közhasznú tevékenység ellátásához biztosítja a megfelelő forrásokat. Ennek az alapját 

teremtette meg a Vetőmagüzemben 2012-ben és 2013-ban végrehajtott több gépbeszerzés, 

beruházás (színszeparátor, automata cimkéző, zsákoló). 

 

A számítógépes rendzserünk is megújult, a folyamatos géppark modernizációja mellett új 

program szolgálja a precíz nyilvántartásokat, a mezőgazdasági termelés nyomonkövetését, a 

vezetői információs rendszer megalapozását. 

 

A 2013-as év ismét előrelépést hozott a kereskedelmi kapcsolatok terén is, a nettó árbevétel 

jelentős növelése hozzájárult ahhoz, hogy a Társaság 149 millió Ft eredménnyel zárhassa az 

évet, annak ellenére, hogy a korábbi évektől eltérően már semmiféle közhasznú 

forráskiegészítésben nem részesült az Alapítótól. 2012-ben még az MNV Zrt-től 50 MFt 

értékű forrás kiegészítést kapott a Társaság a  közhasznú feladatok ellátására,  100 MFt 
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vissza-nemtérítendő támogatást a közhasznú beruházásokhoz, és 30 MFt-ot pedig pályázati 

saját erő biztosításához. Ezeket a forrásokat 2013-ban már saját tevékenységünkből kellett 

előteremteni. 

 

A Társaság jelentős kereskedelmi tevékenységet folytat, saját szervezetén keresztül értékesíti 

a nemesített vetőmagvakat. A forgóeszköz megfelelő biztosításához a Társaság az Alapító 

jóváhagyásával az év során a CIB Bank Zrt-től 250 millió Ft folyószámla hitelt vett igénybe, 

ezen felül még 80 millió Ft hosszú lejáratú forgóeszköz hitel is rendelkezésre állt, melynek 

igénybe vételére az év során nem került sor. 

 

A Társaság 2009. január elsejétől Gabonakutató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaságként működik. A kiemelten közhasznú minősítés a Debreceni 

Egyetemmel és a VM-mel kötött szerződésnek köszönhetően megmaradt, így a Társaság 

továbbra is élhet a minősítés nyújtotta előnyökkel. Az új Civil Törvény újra szabályozza a 

közhasznú szervezetek működését is, ennek megfelelően ismételten meg kellett újítani a 

közhasznú minősítést 2014-ben, ez Cégbírósági bejegyzéssel 2014. március 12-én meg is 

történt. 

 

A 2012-es év szélsőséges időjárásának köszönhetően 2013 tavaszán a rendelkezésünkre álló 

rendkívül szűk hibrid kukorica árualap ellenére a kereskedelem meg tudta  tartani előző évi 

bevételeit köszönhetően elsősorban az árszinvonal növelésének, valamint egyéb növények 

vetőmagjainak értékesítésével sikerült a kiesést kompenzálni. Az árbevétel emelkedéséhez 

nagymértékben hozzájárult a területeinken végzett céltermesztés, valamint a Vetőmagüzemi 

bérmunka szolgáltatás kedvező alakulása. 

  

A beruházásokról elmondhatjuk, hogy utoljára nagy összegű fejlesztésre pályázati forrásból 

2000-2002. között került sor. Azóta a társaság az állagmegóvásokra, a géppark felújítására 

nagyon keveset tudott fordítani, hiszen a megfelelő források nem álltak rendelkezésre. A 

2011-es, 2012-es és 2013-as esztendő ebben is megújulást hozott, pályázati forrásokból, 

MNV Zrt. által nyújtott beruházási támogatásból és saját erőből több 100 millió Ft-ot 

fordítottunk beruházásra.  

 

Amortizáció alakulása az utóbbi 5 évben: 

 

2009.  103.086 eFt 
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2010.    78.957 eFt 

2011.    89.522 eFt 

2012.    96.996 eFt 

2013.                    133.765 eFt 

 

A 2012-ben és 2013-ban végrehajtott nagyösszegű beruházások költsége (amortizációja) 

2014-től fog nagyrészt jelentkezni, hiszen az aktiválások túlnyomó részben a második 

félévben történtek. Ezt a jelentős költséget igen nehéz bevételi oldalon kitermelni, azonban 

egy részét a halasztott bevételekből az egyéb bevételek közé történő visszavezetés 

(fejlesztésre kapott pénzeszközök tárgyévi amortizációs része) ellensúlyozza. 

 

Az előző évről a társaság jelentős kötelezettséget görgetett maga előtt. Ez részben a még be 

nem minősült, 2012. évi kukorica F1, takarmánycirok és szója vetőmag előállítás, termeltetés, 

valamint az egyéb tavaszi növények termeltetésének ellenértéke volt, másrészt a dolgozók és 

munkatársak felé fennálló személyi érdekeltségi alapból adódó kötelezettségek. A termelőket 

a minősítéseket követően határidő szerint kifizettük, a dolgozóinkkal és egyéb szerződéses 

partnereinkkel fennálló jogdíjfizetési kötelezettségünknek is július végére eleget tettünk. 

 

Társaságunk hosszú távú forgóeszköz finanszírozát nagymértékben elősegítette a korábbi 

években kapott alapítói forráskiegészítés, valamint a CIB Bank Zrt-vel kialakított jó 

kapcsolat, melynek következtében a rövidlejáratú, egyszeri folyósítású 80 millió Ft.-os 

hitelkeretünket 2011-ben felváltotta ugyanilyen értékben egy 3 éves rulírozó konstrukció, 

ugyanolyan kamatterhek mellett. A fennálló 250 millió Ft-os folyószámla hitelünknél pedig 

0,5% kamatponttal kerültünk kedvezőbb helyzetbe. A 2011-ben módósított Államháztartási 

Törvény 2012. január 01-től ismét kötelezővé tette a többségi állami tulajdonú gazdasági 

társaságoknak, hogy számláikat kizárólag a Magyar Államkincstárban vezessék. Ez alól a 

Gazsasági Miniszter, külön kérelemre felmentést adhat, melyet megkaptunk. Az engedélyünk 

az ÁHT módosításának köszönhetően 2015. június 30-ig érvényes, így a CIB Bank Zrt-nél 

lévő folyószámlánkat továbbra is megtarthattuk, de más banknál, engedély hiányában számlát 

nem nyithatunk. A kereskedelmi tevékenység fenntartásához és fejlesztéséhez elengedhetetlen 

a Társaság stabil forgóeszköz finanszírozása, mivel a MÁK-nál hitelezésre nincs lehetőség, 

ezért létkérdést volt a Társaság számára, hogy a folyószámláját a hitel biztosítása miatt 

megtarthassa.  
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A pályázati források 2014 évi visszaesése, utófinanszírozása, az egyéb bevételek beszűkülése, 

a piaci viszonyok átrendeződése felveti azt a kérdést is, hogy a Társaság a jelenlegi viszonyok 

között hogyan tudna továbbfejlődni. Kitörési pontot elsődlegesen a kereskedelmi tevékenység 

erősítése, növelése jelent, ehhez új piacok, új partnerek bevonására van szükség, elsősorban a 

környező országok területén. 2013-ban jelentősen növelni tudtuk export tevékenységünket 

Ukrajnában, sajnos a jelenlegi politikai helyzet azt eredményezte, hogy 2014-ben nem tudjuk 

tovább folytatni ezt a fejlődést, a stabilitást követően újra meg kell próbálnunk felépíteni a 

piacainkat. Nagy előrelépés történt az orosz piacon is, partnerünk, a Woodstock-Hungaroseed 

cégcsoport közreműködésével jelentős licenciadíj bevételre tettünk szert az értékesítés után. 

 

2.) A Társaság 2013. évi gazdálkodása 

 

 

 

A Társaság a 2013. évi gazdálkodását a korábbi előrejelzésekhez és a tervezetthez képest 

jóval kedvezőbb eredménnyel zárta, a nyereség: 148.088 eFt. A Társaság 2013. évi tervezett 

eredménye 6.760 eFt volt. Az elért eredményt jelentősen befolyásolták azok a átszervezési 

lépések is, melyeket a Kft annak érdekében tett, hogy a gazdálkodását racionalizálja, 

tevékenységét hatékonyabbá tegye. A Társaság jelentősen növelte az elmúlt évekhez képest 

az árbevételét, ugyanakkor az eredmény tükrében azt is meg kell jegyezni, hogy a 

Gabonakutató Nonprofit Kft. egy közhasznú kutatásokkal, fejlesztésekkel foglalkozó társaság, 

és munkájának eredményessége nem elsősorban a Kft könyveiben jelenik meg, hanem a 

társaság termékeit - fajtáit, hibridjeit, szaktanácsait – alkalmazó gazdálkodóknál. A Kft új 

fajtái a mezőgazdasági termelőknél többlettermést, vagy jobb minőségű, piacosabb terméket, 

racionálisabb, takarékosabb műtrágya és növényvédőszer felhasználást, egészségesebb 

élelmiszer, takarmány előállítást tesznek lehetővé. A fagy és szárazságtűrő, rezisztens fajták 

révén nő a termésbiztonság, a környezetkímélő technológiák kisebb kockázattal 

alkalmazhatóak.  

 

Hasonló módon nagy jelentőségű a közhasznú jelentésben (az anyag szakmai 

beszámolójában) említett fuzárium ellen kidolgozott hatékonyabb védekezési technológia 

alkalmazása, vagy a harmonikus környezetkímélő műtrágyázással elérhető gazdasági előny is. 

A Kft által forgalmazott vetőmagvaknak még árszabályozó, befolyásoló szerepük is van, a 

külföldi cégek a verseny miatt kénytelenek figyelembe venni az itthon előállított vetőmagvak 

árszintjét. A Kft közhasznú tevékenységének eredményességét, gazdasági hasznát jelzi a 
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Magyar Innovációs Szövetség Nagydíja (búzanemesítésért), az FVM Innovációs díja 3 

alkalommal (napraforgó, búza és durum búza, diabetikus élelmiszer), az OMFB Innovációs 

Díja (Femini termékek), valamint a Kft munkatársainak számos kitüntetése és díja.  

 

A kutatás fejlesztése és eredményeinek gyakorlati hasznosítása széleskörű hazai és 

nemzetközi kapcsolatokat igényel. A GK Kft-nek 2013-ban számos kutatási együttműködési, 

valamint termékforgalmazási kapcsolata volt és jelenleg is van bel- és külföldön egyaránt.  

 

A NÉBIH hivatalos kísérleteibe 2013-ban összesen 21 új fajtajelöltet küldött a GK Kft 

vizsgálatra, ezek: 8 új őszi búza fajtajelölt (GK 1c 11-13, GK 03-13, GK 15-13, GK 16-13, 

GK 17-13, GK 24-13, GK 28.13, GK 29.13), 5 hibridkukorica (GKT 213, GKT 214, GKT 

274, GKT 383, GKT 415), 3 napraforgó (IMI-3, IMI-4, IMI-6), 3 szója (Táplán 2013-98, 

Táplán 2013-111, Táplán 2013-122) és 1 őszi káposztarepce fajta (GK 1065) és 1 őszi 

káposztarepce hibrid (GKH 3424). Ezekkel és a második, valamint a harmadik éves 

fajtajelöltekkel együtt a NÉBIH kísérleteiben 2013-ban összesen 37 fajtajelöltünket 

vizsgálták. 

 

A kukorica hibridek közül 2013-ban 9 Szlovákiában, 4 Szlovéniában, 4 Ukrajnában, 5 

Fehéroroszországban, 3 Oroszországban, 5 Moldáviában, 1 Kazahsztánban, a napraforgó 

hibridek közül 2 Romániában és 2 Ukrajnában került bejelentésre. 

 

A továbbiakban a tény és terv adatokat hasonlítjuk össze tételesen. 
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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 

       

       adatok  E Ft-ban 

Sor-

szám 
  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2011. 

dec. 31. 

Tény 2012. 

dec. 31. 
Terv 2013. 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Index 

2013/2012 

Index 

tény/terv 

                  

1 A. Befektetett eszközök 1 197 422 1 463 389 1 497 566 1 726 037 117,95 115,26 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 7 632 6 851 36 750 22 352 326,26 60,82 

3   Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 

4   Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 

5   Vagyoni értékű jogok 0 1 798 19 822 0 1 102,45 0 

6   Szellemi termékek 0 5 053 36 750 2 530 50,07 6,88 

7   Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0 

8   Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 

9   Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  1 180 977 1 446 732 1 448 056 1 693 633 117,07 116,96 

11   

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 787 119 771 110 759 893 773 797 100,35 101,83 

12   Műszaki berendezések, gépek, járművek 225 962 267 964 540 883 485 767 181,28 89,81 

13   Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 151 409 145 847 132 280 407 631 279,49 308,16 

14   Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0 

15   Beruházások, felújítások 15 669 260 096 15 000 26 438 10,16 176,25 

16   Beruházásokra adott előlegek 818 1 715 0 0 0 0 

17   Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 8 813 9 806 12 760 10 052 102,51 78,78 

19   Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 

20   

Tartósan adott kölcsön  kapcsolt 

vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 

21   Egyéb tartós részesedés 2 760 2 160 2 760 2 440 112,96 88,41 

22 

  

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 

viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 

23   Egyéb tartósan adott kölcsön 6 053 7 646 10 000 7 612 99,56 76,12 

24   Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 0 0 

25   

Befektetett pénzügyi eszközök 

értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 
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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 

 

       

       adatok EFt-ban 

Sor-

szám 
  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2011. 

dec. 31. 

Tény 2012. 

dec. 31. 
Terv 2013. 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Index 

2013/2012 

Index 

tény/terv 

                  

26 B. Forgóeszközök 1 275 711 1 417 481 1 368 785 1 358 590 95,85 99,26 

27 I. KÉSZLETEK 688 476 600 634 785 055 755 687 125,81 96,26 

28   Anyagok 185 959 115 099 123 749 92 651 80,50 74,87 

29   Befejezetlen termelés és félkész termékek 164 169 107 658 174 520 186 537 173,27 106,89 

30   Növendék-, hízó- és egyéb állatok 1 1 1 1 100,00 100,00 

31   Késztermékek 240 539 323 114 337 865 452 288 139,98 133,87 

32   Áruk 97 808 54 762 148 920 22 939 41,89 15,40 

33   Készletekre adott előlegek 0 0 0 1 271 0 0 

34 II. KÖVETELÉSEK 164 432 320 685 513 230 252 411 78,71 49,18 

35   

Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (vevők) 151 135 315 141 467 510 247 374 78,50 52,91 

36   
Követelések kapcsolt vállalkozással 
szemben 0 0 0 0 0 0 

37 

  

Követelések egyéb részesedési viszonyban 

lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0 

38   Váltókövetelések 0 0 0 0 0 0 

39   Egyéb követelések 13 297 5 544 45 720 5 037 90,85 11,02 

40 III. ÉRTÉKPAPIROK 0 0 0 0 0 0 

41   Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 

42   Egyéb részesedés 0 0 0 0 0 0 

43   Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 0 0 0 

44   
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 0 0 0 0 0 0 

45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 422 803 496 162 70 500 350 492 70,64 497,15 

46   Pénztár, csekkek 571 1 049 500 1 544 147,19 308,80 

47   Bankbetétek 422 232 495 113 70 000 348 948 70,48 498,50 

48 C. Aktív időbeli elhatárolások 100 942 184 494 125 080 175 081 94,90 139,98 

49   Bevételek aktív időbeli elhatárolása 86 037 163 394 110 560 161 380 98,77 145,97 

50   

Költségek, ráfordítások aktív  időbeli  

elhatárolása 14 905 21 100 14 520 13 701 64,93 94,36 

51   Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

           

52   Eszközök összesen 2 574 075 3 065 364 2 991 431 3 259 708 106,34 108,97 
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"A" MÉRLEG Források (passzívák) 

 

       

       adatok EFt-ban 

Sor-

szám 
  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2011. 

dec. 31. 

Tény 2012. 

dec. 31. 
Terv 2013. 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Index 

2013/2012 

Index 

tény/terv 

                  

53 D. Saját tőke 1 707 065 1 763 894 1 757 043 2 106 160 119,40 119,87 

54 I. JEGYZETT TŐKE 934 000 934 000 934 000 934 000 100,00 100,00 

55   

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés 

névértéken  0  0  0  0  0  0 

56 II. 
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 
FIZETETT TŐKE (-)  0  0  0  0  0  0 

57 III. TŐKETARTALÉK 1 096 076 1 096 076 1 096 076 1 096 076 100,00 100,00 

58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -374 225 -323 011 -279 793 -266 182 82,41 95,14 

59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK  0  0  0 194 178  0  0 

60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK  0  0  0  0  0  0 

61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 51 214 56 829 6 760 148 088 260,59 2 190,65 

62 E. Céltartalékok 0 45 431 0 43 107 94,88 0 

63   Céltartalék a várható kötelezettségekre  0 45 431  0 43 107 94,88  0 

64   Céltartalék a jövőbeni költségekre  0  0  0  0  0  0 

65   Egyéb céltartalék  0  0  0  0  0  0 

66 F. Kötelezettségek 570 343 708 659 757 538 680 407 96,01 89,82 

67 I. 

 

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 
0 0 0 0 0 0 

68 

  

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 
 0  0  0  0  0  0 

69 

  

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben  0  0  0  0  0  0 

70   

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 
gazdálkodóval szemben 

 0  0  0  0  0  0 

71 II. 

 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK 38 741 130 699 65 900 101 092 77,35 153,40 

72   Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  0  0  0  0  0  0 

73   Átváltoztatható kötvények  0  0  0  0  0  0 

74   Tartozások kötvénykibocsátásból  0  0  0  0  0  0 

75   Beruházási és fejlesztési hitelek 38 741 130 699 65 900 101 092 77,35 153,40 

76   Egyéb hosszú lejáratú hitelek  0  0  0  0  0  0 

77   

Tartós kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben 

 0  0  0  0  0  0 

78 

  

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 
 0  0  0  0  0  0 

79   Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  0  0  0  0  0  0 
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"A" MÉRLEG Források (passzívák) 

       

       adatok EFt-ban 

Sor-

szám 
  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2011. 

dec. 31. 

Tény 2012. 

dec. 31. 
Terv 2013. 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Index 

2013/2012 

Index 

tény/terv 

                  

80 III. 

 

RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 531 602 577 960 691 638 579 315 100,23 83,76 

81   Rövid lejáratú kölcsönök  0  0  0  0  0  0 

82   ebből: az átváltoztatható kötvények  0  0  0  0  0  0 

83   Rövid lejáratú hitelek 21 874 144 474 254 266 104 952 72,64 41,28 

84   Vevőktől kapott előlegek 7 528 865 10 000 865 100,00 8,65 

85   

Kötelezettségek áruszállításból és 

szolgáltatásból (szállítók) 
382 235 319 157 297 942 387 852 121,52 130,18 

86   Váltótartozások  0  0  0  0  0  0 

87 

  

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 
 0  0  0  0  0  0 

88 

  

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 
 0  0  0  0  0  0 

89   Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 119 965 113 464 129 430 85 646 75,48 66,17 

90 G. Passzív időbeli elhatárolások 296 667 547 380 476 850 430 034 78,56 90,18 

91   Bevételek passzív időbeli elhatárolása 3 502 3 306 3 500 2 845 86,06 81,29 

92   

Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása 
87 394 82 838 95 000 131 089 158,25 137,99 

93   Halasztott bevételek 205 771 461 236 378 350 296 100 64,20 78,26 

          

94   Források összesen 2 574 075 3 065 364 2 991 431 3 259 708 106,34 108,97 
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 

       

(összköltség eljárással)     adatok EFt-ban 

Sor-

szám 
  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2011. 

dec. 31. 

Tény 2012. 

dec. 31. 
Terv 2013. 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Index 

2013/2012 

Index 

tény/terv 

                  

1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 603 925 1 884 818 1 804 631 2 135 656 113,31 118,34 

2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 185 062 283 360 256 576 296 705 104,71 115,64 

3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 788 987 2 168 178 2 061 207 2 432 361 112,18 118,01 

4 3 

Saját termelésű készletek 

állományváltozása ± -50 178 26 064 87 297 208 053 798,24 238,33 

5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 3 186 2 441 0 0 0 0 

6 II. 

Aktivált saját teljesítmények értéke 

(±03+04) -46 992 28 505 87 297 208 053 729,88 238,33 

7 III. Egyéb bevételek 374 804 370 410 427 449 408 680 110,33 95,61 

8   ebből: visszaírt értékvesztés 6 194 18 041 0 9 820 54,43 0 

9 5 Anyagköltség 606 443 763 898 860 968 720 864 94,37 83,73 

10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 345 840 509 056 413 541 809 868 159,09 195,84 

11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 35 448 29 481 35 420 43 400 147,21 122,53 

12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 115 480 135 336 26 035 64 822 47,90 248,98 

13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 861 8 875 10 000 6 953 78,34 69,53 

14 IV. 

Anyagjellegű ráfordítások 

(05+06+07+08+09) 1 121 072 1 446 646 1 345 964 1 645 907 113,77 122,28 

15 10 Bérköltség 480 927 542 973 653 105 628 590 115,77 96,25 

16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 159 764 154 240 113 106 162 640 105,45 143,79 

17 12 Bérjárulékok 170 966 197 628 193 434 193 675 98,00 100,12 

18 V. 

Személyi jellegű ráfordítások 

(10+11+12) 811 657 894 841 959 645 984 905 110,06 102,63 

19 VI. Értékcsökkenési leírás  89 522 96 996 160 992 133 765 137,91 83,09 

20 VII. Egyéb ráfordítások 82 240 87 530 92 832 121 870 139,23 131,28 

21   ebből: értékvesztés 19 130 6 848 15 000 61 765 901,94 411,77 

22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-VII) 12 308 41 080 16 520 162 647 395,93 984,55 
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 

       

(összköltség eljárással)     adatok EFt-ban 

Sor-

szám 

  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2011. 

dec. 31. 

Tény 2012. 

dec. 31. 
Terv 2013. 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Index 

2013/2012 

Index 

tény/terv 

                

23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 292 403 0 0 0 0 

24   ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0 0 

25 14 

Részesedések értékesítésének 

árfolyamnyeresége 0 0 0 0 0 0 

26   ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0 0 

27 15 

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 

árfolyamnyeresége 0 0 0 0 0 0 

28   ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0 0 

29 16 

Egyéb kapott (járó) kamatok és 

kamatjellegű  bevételek 7 126 8 064 2 000 7 080 87,80 354,00 

30   ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 0 0 0 

31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 31 027 8 130 0 15 981 196,57 0 

32 VIII. 

Pénzügyi műveletek bevételei 

(13+14+15+16+17) 38 445 16 597 2 000 23 061 138,95 1 153,05 

33 18 

Befektetett pénzügyi eszközök 

árfolyamvesztesége 490 600 0 0 0 0 

34   ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0 0 0 0 

35 19 

Fizetendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások 23 311 21 784 36 260 24 485 112,40 67,53 

36   ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0 0 0 0 

37 20 

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 

értékvesztése 0 0 0 0 0 0 

38 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 5 273 14 625 7 500 13 135 89,81 175,13 

39 IX. 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

(18+19±20+21) 29 074 37 009 43 760 37 620 101,65 85,97 

40 B. 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE (VIII-IX) 9 371 -20 412 -41 760 -14 559 71,33 34,86 

41 
C. 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 

EREDMÉNY (±A±B) 21 679 20 668 -25 240 148 088 716,51 - 

42 X. Rendkívüli bevételek 29 535 36 161 32 000 0 0 0 

43 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

44 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 29 535 36 161 32 000 0 0 0 

45 E. 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

(±C±D) 51 214 56 829 6 760 148 088 260,59 2 190,65 

46 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 

47 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 51 214 56 829 6 760 148 088 260,59 2 190,65 

48 22 
Eredménytartalék igénybe vétele 
osztalékra, részesedésre 0 0 0 0 0 0 

49 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0 0 0 0 

50 G. 

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 

(±F+22-23) 51 214 56 829 6 760 148 088 260,59 2 190,65 
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2012-ben változott a közhasznú szervezetek beszámolására vonatkozó jogszabály az új Civil 

Törvény elfogadásával. A korábbi beszámoló formátum megszünt, ugyanakkor Társaságunk 

elkészítette az előző években alkalmazott tábla szerint is a kimutatásait, hiszen ebben 

összefoglalva jól láthatóak mind a bevételek, mind pedig a ráfordítások  közhasznú és 

vállalkozási tevékenység szerinti bontásban. Az új beszámolási formát a kiegészítő melléklet 

tartalmazza. 

 Közhasznú, kiemelkedően közhasznú társaság eredménykimutatása 2013. 12. 31. 

      adatok EFt-ban 

    
Tény 2011. 

dec. 31. 

Tény 2012. 

dec. 31. 
Terv 2013. 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Index 

2013/2012 

Index 

tény/terv 

A.) 
Összes  közhasznú  tevékenység  

bevétele 847 097 935 690 962 322 1 033 981 110,50 107,45 

1. 
Közhasznú  célra  müködésre  kapott  

támogatás 114 000 89 477 100 000 57 719 64,51 57,72 

  a)  MNV-től kapott támogatás 103 000 50 000 0 0 0 0 

  b)  államháztartás  alrendszerétől 11 000 39 477 100 000 57 719 146,21 57,72 

  c)  más  adományozótól 0 0 0  0 0 0 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 50 513 132 725 147 788 155 128 116,88 104,97 

3. 
Közhaszú  tevékenységből  származó  

bevétel 677 621 713 487 714 534 820 785 115,04 114,87 

4. Egyéb célszerinti tevékenység bevétele 4 963 1 0 349 34 900,00 0 

B.) Vállalkozási  tevékenység  bevétele 1 384 674 1 655 656 1 560 334 1 830 121 110,54 117,29 

C.) Összes  bevétel 2 231 771 2 591 346 2 522 656 2 864 102 110,53 113,54 

D.) Közhasznú  tevékenység  költségei 869 199 949 628 1 040 611 1 075 287 113,23 103,33 

  Anyagjellegű  ráfordítások 254 735 312 786 313 547 322 676 103,16 102,91 

  Személyi  jellegű  ráfordítások 547 390 569 137 588 092 638 277 112,15 108,53 

  Értékcsökkenési  leírás 52 585 56 961 61 658 84 200 147,82 136,56 

  Egyéb  ráfordítások 11 879 9 030 60 554 18 943 209,78 31,28 

  Pénzügyi  müveletek  ráfordításai 2 610 1 714 16 760 11 191 652,90 66,77 

  Rendkívüli  ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

E.)  Vállalkozási  tevékenység  költségei 1 311 358 1 584 889 1 475 285 1 640 727 103,52 111,21 

  Anyagjellegű  ráfordítások 813 329 1 105 355 945 120 1 115 178 100,89 117,99 

  Személyi  jellegű  ráfordítások 264 267 325 704 371 553 346 628 106,42 93,29 

  Értékcsökkenési  leírás 36 937 40 035 99 334 49 565 123,80 49,90 

  Egyéb ráfordítások 70 361 78 500 32 278 102 927 131,12 318,88 

  Pénzügyi  müveletek  ráfordításai 26 464 35 295 27 000 26 429 74,88 97,89 

  Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

           

F.)   Összes  költség,  ráfordítás 2 180 557 2 534 517 2 515 896 2 716 014  107,16 107,95 

G.) Adózás  előtti  eredmény   (C-F) 51 214 56 829 6 760 148 088 260,59 2 190,65 

H.)  Adófizetési  kötelezettség 0 0 0 0 0 0 

I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E) 73 316 70 767 85 049 189 394 267,63 222,69 

J.) Tárgyévi közhasznú eredmény   (A-D) -22 102 -13 938 -78 289 -41 306 296,36 52,76 
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Vagyoni helyzet bemutatása 2013. évben 

 
Megnevezés Előző év (eFt) Tárgy év (eFt) Index (%) 

Tárgy év/Előző év 

Eszközök    

      Befektetett eszk. 1 463 389 1 726 037 117,95 

      Forgóeszközök 1 417 481 1 358 590 95,85 

      Aktív időbeli elh. 184 494 175 081 94,90 

Aktívák összesen 3 065 364 3 259 708 106,34 

Források    

      Saját tőke 1 763 894 2 106 160 119,40 

      Kötelezettségek 708 659 680 407 96,01 

      Passzív időbeli elh. 547 380 430 034 78,56 

Passzívák összesen 3 065 364 3 259 708 106,34 

 

A táblázatból kitűnik, hogy mind eszköz, mind forrás oldalon jelentős növekedés következett 

be. Az Eszközöknél a Befektetett eszközök 18 %-os növekedését a 2013-ban végrehajtott 

jelentős fejlesztés, beruházás okozta, forgóeszköz oldalon pedig a 4%-os csökkenés a 

Készletek növekedése mellett a Követelések és pénzeszközök együtttes csökkenésének az 

eredménye. Az aktív elhatárolások is csökkentek az elhatárolt bevételek és a költségek 

csökkenése miatt. 

Meghatározó készletek alakulása: 

Termék Mennyiség 
(t) 

Mennyiség 
(t) 

Változás 
menny.-ben 

(t) 

Érték (eFt) Érték (eFt) Változás 
értékben  

(eFt) 

 2012. 2013.  2012. 2013.  

Kukorica F1 
késztermék 

319,73 533,46 213,73 90.616 178.964 88.348 

Napraforgó F1  29,40 20,02 -9,38 29.963 21.771 -8.192 

Búza és egyéb 
kalászos 

674,39 1.191,65 517,26 45.855 73.056 27.201 

Egyéb 1.918,65 2.378,64 459,99 171.560 275.253 103.693 

Összesen félkész és 
késztermék 

2.942,17 4.123,77 1.181,60 337.994 549.044 211.050 

 

A félkész termékek záró éréke 96.756 eFt, a késztermékeké 452.288 eFt volt. A készleteknél 

értékvesztést számoltunk el azokra a tételekre, melyek a 2014-es tavaszi szezonban kerültek 

volna az ukrán piacra, de a február közepén bekövetkezett politikai változások miatt a 

kiszállításuk lehetetlenné vált. Ezek a termékek kizárólag ezen a piacon hozhatók forgalomba, 

ott történt az elismertetésük. Mivel olajos magvakről van szó, a csíraromlás egy év elteltével 
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valőszínűsíthető. Az értékvesztés mértéke 50 %. Elfekvő készletek jelenleg a társaságnál 

nincsenek, a készletek tételes átvizsgálása után 15.415 eFt értékű selejtet könyveltünk el. A 

készletértékben növekedés elsősorban a kukorica hibridnél és az egyéb termékeknél 

mutatkozik, hiszen a 2013. évi termeltetéssel szerettük volna biztosítani a 2014. évi tavaszi 

árualapunkat. Az egyéb vetőmagvak növekedése a szója vetőmag mennyiségének és 

felvásárlási árának növekedéséből adódik. 

Vevőállomány megoszlása:  

eFt-ban 

Követelések Belföldi vevőállomány Külföldi vevőállomány Vevőállomány összesen 

 2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 

Követelések 

elismert összege 

333 934 244 727 52 541 36 612 386 174 281 339 

Határidőn belüli 

állomány 

29 548 38 957 0 25 402 29 548 64 359 

0-30 nap közötti 

állomány 

114 483 88 264 14 329 798 128 812 89 062 

31-90 nap közötti 

állomány 

177 648 97 295 15 152 5 451 132 800 102 746 

91-180 nap 

közötti állomány 

7 406 1 690 939 0 8 345 1 690 

181-365 nap 

közötti állomány 

7 934 7 991 14 566 959 20 911 8 950 

365 napon túli 

állomány 

56 914 10 530 8 844 4 002 65 758 14 532 

Követelések 

értékvesztése 

63 875 18 996 7 248 16 557 72 622 35 553 

Árfolyam-

különbözet 

0 0 -1 589 1 588 -1 589 1 588 

Vevőállomány 

mérlegben 
270 148 225 731 44 993 21 643 315 141 247 374 

   

 

A táblázatból jól látszik, hogy a mérlegben szereplő vevőállomány 68 MFt-tal, a követelések 

elismert összege pedig 115 millió Ft-tal csökkent. Ez utóbbi annak a következménye, hogy a 

korábbi értékvesztésekből kivezettük a behajthatatlan követeléseket, melynek értéke 

összességében 54.143 eFt volt. Ha a vevőösszetételt elemezzük, azt látjuk, hogy a határidőn 

túli kategóriák mindegyike csökkent, köszönhetően annak, hogy a Társaság 2013-ban is nagy 

gondot fordított a követelések behajtására, a problémás vevők személyes kezelésére. Egyedi 

elbírálás alapján próbáltunk megoldásokat találni a követelések behajtására (terményátvétel, 

termeltetésbe való bevonás útján kompenzáció stb.), a partnereinket körültekintően 

választottuk meg, és a szerződésekbe biztosítékokat beépíteni. Sajnos ennek ellenére az 

árbevétel 1,1%-a erejéig kénytelenek voltunk értékvesztést elkönyvelni a problémás 

követelésekre. Ennek összetétele az alábbi:  
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eFt-ban 

Lejárat Alapösszeg Elszámolt értékvesztés 

61-90 nap 18 712 4 678 

91-180 nap 866 433 

181-360 nap 5 780 16 880 

éven túli 4 903 4 903 

Összesen 55 351 26 894 

 

A korosító táblázatban szereplő összes értékvesztés tartalmazza az előző évek halmozott 

értékvesztését is.  

 

Forrás oldalon a pozitív eredménnyel növekedett a saját tőke értéke, valamint a növekedéshez 

hozzájárult a lekötött tartalékban szereplő összeg is. Itt került elszámolásra az öntöző 

berendezésre elnyert pályázati támogatás értéke. A kötelezettségek 4 %-kal csökkentek, ezen 

belül markánsan a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, hiszen a következő évi törlesztés átkerült 

a rövid lejáratú kötelezettségek közé, ugyanakkor a rövidlejáratú kötelezettségek szinte 

teljesen megegyeznek az előző évivel. Ezen belül csökkentek a hitelek és nőttek a szállítói 

kötelezettségek. Ez utóbbi egyenes következménye az árualapunk növekedésének, hiszen a 

termeltetett vetőmagvak ellenértékének kifizetése áthúzódik a következő időszakra. A passzív 

elhatárolásokon belül a halasztott bevételek aránya csökkent, a korábbi évek pályázati 

beruházásainak és fejlesztési hozzájárulásainak elhatárolása jelenik meg ezen a soron a 

mérlegben. A feloldás az értékcsökkenési leírás arányában történik, és 2013-tól az Egyéb 

bevételek között kerül elszámolásra (korábban a Rendkívüli bevételek között szerepelt). 

 

Sor-

szám 

Megnevezés Számítási mód 2013-as 

adatok (eFt) 

Index 

2012. évre % 

Index 

2013. évre % 

1. Saját tőke változás  Saját tőke (záró) 

Saját tőke (nyitó) 

2.106.160 

1.763.894 

103,33 119,40 

2.  Saját tőke részarány Saját tőke (záró) 

Mérleg főösszeg 

2.106.160 

3.259.708 

57,54 64,61 

3.  Befektetett eszközök 

fedezettsége 

Saját tőke 

Befektetett eszk. 

2.106.160 

1.726.037  

120,53 122,02 

4. EBITDA Üzemi eredmény + 

ÉCS 

296.412 - - 

 

A saját tőke a pozitív eredmény és a tőketartalékban elszámolt pályázati támogatás 

következtében jelentősen javult, a saját tőke részaránya meghaladja az 60 %-ot, ez azt jelenti, 

hogy az idegen tőke aránya kevesebb a saját tőke arányánál. A befektetett eszközök 
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fedezettsége is nőtt, hiszen az eszközbeszerzések volumene kisebb volt, mint a saját tőke 

növekedése. A befektetett eszközök fedezettsége azt mutatja, hogy az összes befektetett 

eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke, ha a mutató 100 felett van, az azt jelenti, 

hogy a társaság a befektetett eszközeit teljes egészében saját forrásból finanszírozza. Az 

EBITDA előző évi értéke 138.076 e Ft volt, a 2013-as érték az üzemi eredmény növekedése, 

valamint az értékcsökkenés növekedése miatt ez a mutató 115 %-kal javult. Ugyanakkor azt is 

figyelembe kell venni, hogy a fejlesztési támogatások értékcsökkenéssel visszaírt része most 

az Egyéb bevételek között került elszámolásra (korábban a Rendkívüli bevételek között), így 

az összehasonlításnál ezt az értéket (49.679 eFt) korrekciós tényezőként kell figyelembe 

vennünk. A korrigált mutatóval számolt javulás mértéke: 79%. 

 

2/A. Bevételek elemzése 

 

Tárgy évi bevételek alakulása, összehasonlítva a 2011. és 2012. évi adatokkal, valamint a 

2013. évi tervvel: 

eFt-ban 

Megnevezés 2011. évi 

tény 

bevételek 

2012. évi 

tény 

bevételek 

2013. évi 

tény 

bevételek 

2013.  évi 

tervezett 

bevétel 

Index % 

2013/2012 

Index % 

 tény/terv 

Közhasznú 

bevétel 

847.097 935.690 1.033.981 962.322 110,50 107,45 

Vállalkozási 

bevétel 

1.384.674 1.655.656 1 830.121 1.560.334 110,54 117,29 

Összes bevétel 2.231.771 2.591.346 2.864.102 2.522.656 110,53 113,54 

 

Áttekintve az adatokat megállapítható, hogy a Társaság bevételei messze meghaladják a 

tervezett szintet mind a vállalkozási, mind a közhasznú oldalon. A 2010-es adatok 

vállalkozási bevétele a belvíz és az egyéb időjárási viszontagságok miatt igen alacsony volt, 

ezt követően a fenti táblázatból jól látszik, hogy 2011 óta folyamatos növekedést sikerült 

elérni, ugyanez vonatkozik a közhasznú bevételekre is azzal a kiegészítéssel, hogy az 

Alalpítói forráskiegészítés 2010. óta folyamatosan csökkent, míg 2013-ban meg is szünt. 

Év Alapítói Forráskiegészítés összege eFt-ban 

2009 220 000 

2010 250 000 

2011 103 000 

2012 50 000 

2013 0 

Összesen 623 000 
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Az Alalpítói forráskiegészítés biztosította a korábbi években társaságunk stabil pénzügyi 

hátterét, a közhasznú tevékenység végrehajtásához szükséges forrásokat. 2013-ban a Társaság 

a megalapozó beruházások és fejlesztések követketében már képes volt saját vállalkozási 

bevételeiből finanszírozni a közhasznú feladatokat. 

 

A kereskedelmi tevékenység hatékonyságának növelése, a Vetőmagüzem kapacitásának 

optimális kihasználása, a saját területen történő magas termelési érték előállítása 

eredményezte együttesen, hogy 2013-ban a Társaság árbevétele az előző évihez képest 264 

millió Ft-tal növekedett. Ez eredményezte azt is, hogy az Alapítói forráskiegészítés 

elmaradása ellenére 91 millió Ft-tal nagyobb eredményt tudtunk elérni, mint előző évben. A 

vállalkozási bevételek növekedésében nem játszik szerepet a tervben szereplő tárgyi eszköz 

értékesítés bevétele, hiszen a tervezett ingatlan értékesítések nem valósultak meg (125 millió 

Ft). 

 

Az árbevételen belül mintegy 40 millió Ft-tal megemelkedett az export bevételünk, 

köszönhetően annak, hogy már 2010-től folyamatosan igyekeztünk szorosabb kapcsolatokat 

kiépíteni a FÁK országokkal, ennek eredménye 2013-ban már markánsan jelentkezett. A 

kereskedelemmel kapcsolatos további elképzelésünk, hogy növeljük az export lehetőségeket, 

marketing tevékenységünket, ennek egyik lépése, hogy 2013-tól saját területi képviselőt 

foglalkoztatunk Szlovákiában. Sajnálatos módon  az ukrán piacon elért szép eredményeinket 

nem tudtuk tovább kamatoztatni a politikai helyzet miatt, bízunk benne, hogy az ország 

gazdasági helyzete stabilizálódik, és 2015-ben ismét sikerül továbbvinni a már megkezdett 

munkát. 

 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy a belföldi és a külföldi vetőmag értékesítés bevétele 

önmagában kicsit visszaesett, hiszen a 2012-es aszályos évjárat miatt hibrid kukoricából az 

árualapunk az előző évi értékesítés 60 %-ára csökkent, de ennek ellenére az árszinvonal 

növekedésével (ezzel együtt az eredményesség javításával) el tudtuk érni, hogy az értékesítési 

bevételek számottevően ne csökkenjenek. Ugyanez érvényes az export piacokra is, hiszen 

hibridkukoricából 2012-ben jelentős mennyiséget exportáltunk a környező országokba, míg 

2013-ban ez a bevételünk kizárólag belföldre korlátozódott. Ugyanakkor az is látszik, hogy az 

árualaphiány miatti megtorpanást az árbevételen belül más elemek nagyon jól tudták 
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kompenzálni, így valamelyest növekedtek az előző évihez képest a jogdíj bevételeink is. 

Ebben nagy szerepe van a négy éve létrehozott Fajtaoltalmi Kft-nek is, mely a nem 

szerződéssel alátámasztott jogdíjak beszedésére jött lérte, és 2013-ban is több mint 30 millió 

bevételt hozott Társaságunknak. Jelentős előrelépés mutatkozik az egyéb szolgáltatásoknál, a 

Vetőmagüzemi bérmunka az előző évi bevételnek majdnem a 2-szerese. valamint itt szerepel 

a céltermelés bevétele is. További fejlesztésekkel, modernizálással ez a bevétel a jövőben még 

növelhető.  

 

Értékesítési bevételek (Nettó árbevétel) megoszlása 

 
eFt-ban 

Bevétel jogcíme 2011. dec. 

31. 

2012. dec. 

31. 

2013. dec. 

31. 

2013. évi 

terv 

Index 

2013/2012 

%-ban 

Index 

tény/terv 

%-ban 

Belföldi 

értékesítés 

árbev. 

992.506 1.202.083 1.157.976 1.267.906 96,33 91,33 

Külföldi 

értékesítés 

árbev. 

132.492 226.793 211.283 206.626 93,16 102,25 

Kutatás, 

fejlesztés 

4.820 10.086 0 11.500 - - 

Szaktanácsadás, 

együttműködés 

87.618 31.538 39.205 30.000 124,31 130,68 

Fajtahasználati 

díj 

6.352 7.052 4.785 5.000 67,85 95,70 

Találmányi díj 304.654 389.578 405.505 310.500 104,09 130,60 

Külföldi 

találmányi díj 

27.444 34.624 26.604 26.500 76,84 100,39 

Külföldi 

együttműködés 

24.388 18.434 28.875 23.450 156,64 123,13 

Közvetített 

szolgáltatás 

17.774 8.551 7.985 10.000 93,38 79,85 

Lakbér, vízdíj 897 744 742 800 99,73 92,75 

Eseti bérbeadás 15.086 16.039 16.887 15.000 105,29 112,58 

Egyéb 

szolgáltatás 

174.956 222.656 532.514 153.925 239,16 345,96 

Összesen 1.788.987 2.168.178 2.432.361 2.061.207 112,18 118,01 

 

 

Az értékesítési bevételek az alábbiak szerint oszlanak meg az egyes növények között: 

eFt-ban 

 Árbevétel 

2011. 

Árbevétel 

2012. 

Árbevétel 

2013. 

Index 

2013/2012. 

Kalászos vetőmagvak 210.059 254.723 301.063 118,19 

Kukorica F1 323.500 373.737 340.736 91,17 

Napraforgó F1 30.795 103.854 112.299 108,13 

Repce vetőmag 63.142 72.610 74.962 103,24 

Szója vetőmag 110.144 193.368 216.547 111,99 

Egyéb növények 387.358 430.584 351.343 81,60 

Összesen 1.124.998 1.428.876 1.396.950 97,76 
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A táblázatból jól látszik, hogy a hibridkukorica és az egyéb növények kivételével mindenhol 

növekedés következett be. A kukorica F1-nél a 2/3-os árualap ellenére nem esett vissza a 

bevétel számottevően, hiszen árat tudtunk emelni, ezzel megnövelve az értékesítésünk 

nyereségtartalmát. Repce vetőmagból az értékesítés aránya eltolódott a hibridek felé. 

Ukrajnában elismerésre került három hibridünk, ezek exportálását az elmúlt évben már 

elkezdtük, azonban a politikai események miatt nem tudjuk megítélni, hogy a piaci bevezetést 

tudjuk-e 2014-ben tovább folytatni. A szója vetőmag értékesítés egyértelműen siker már évek 

óta, a bevétel a 2012-es rekord értékesítési év után is növekedni tudott. 

 

A cirokértékesítés 1600 zsákkal emelkedett az  előző évihez képest, ami az export piacok 

bővülésének köszönhető. Itt is tudtunk átlagárat növelni, így összességében majdnem 20 

millió Ft-tal több a bevétel. A napraforgó árbevétele is növekedett 8 %-kal, ami elsősorban az 

ukrán exportnak köszönhető, de a belföldi árbevétel szintén nőtt annak ellenére, hogy 

kevesebb árualap állt rendelkezésünkre. Emelni tudtuk a belföldi értékesítési átlagárakat, ami 

az eredményességet tovább javította.  A szója esetében szintén előrelépés történt, az 

értékesítési mennyiség ugyan csökkent 56 tonnával az árualap hiánya miatt, de az átlagárunk 

38.000 Ft-tal emelkedett tonnánként.  A szója sikere elsősorban a Pannónia kincse fajtában 

keresendő, ehhez járult egy új csávázási és oltási technológia, valamint az évek óta kiváló 

vetőmag minőség is. Több nagydíj és termékdíj pályázaton is nyertünk ezzel a termékünkkel, 

ami segített a piaci értékesítésben. Ennek köszönhetően az országban a legnagyobb területen 

vetett szójává vált, a vetésterület közel 30 %-án ezt a fajtát termesztik. 

 

Közvetlen kalászos értékesítésünk sikerét elősegítette, hogy annak értékesítése 2013-tól már 

teljes egészében a Kereskedelmi Osztályon keresztül történik. Minden egyes kalászos tételt 

kiszállítunk, ezzel a szolgáltatással sikerült újabb piacokat szereznünk, főleg a Dunántúlon 

történt jelentős előrelépés. 

 

A továbbfejlődés biztosítása érdekében továbbra is cél a kereskedelmi tevékenységünk 

fejlesztése. Jelenleg 7 belföldi és egy külföldi értékesítési képviselővel rendelkezünk, mely 

létszám igen csekély ahhoz, hogy területileg lefedjük az egész országot. Továbblépésre van 

szükség az export növelése érdekében, távolabbi országokba (Kazasztán, Azerbajdzsán) is 
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szeretnénk a megfelelő értékesítési, együttműködési csatornákat kialakítani, rövidtávú cél 

pedig mindenképpen az ukrán piac visszaszerzése. 

Az Egyéb bevételek alakulása:  

 
 eFt-ban 

 

Bevétel jogcíme 

 

2011. dec. 31. 

 

2012. dec. 31. 

 

2013. dec. 31. 

 

2013. évi terv 

Index 

2013/2012 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Értékesített 

tárgyi esz. 

Immat. javak 

11.995 15.302 21.899 135.300 143,11 16,19 

Gázolaj jövedéki 

visszatérítés 
13.994 16.007 16.130 15.000 100,77 107,53 

Visszaírt 

értékvesztés 
6.194 18.041 9.820 0 54,43 0 

Biztosítói 

kártérítés 
7.723 4.589 1.057 0 23,03 0 

Földalapú tám. 104.333 109.657 122.630 115.000 111,83 106,63 

Alapítói forrás 

kieg. 
103.000 50.000 0 0 0 0 

VM közhasznú 

támogatás 
11.000 0 0 0 0 0 

Konzorciumi 

pályázat 
12.564 0 110.930 - 0 - 

OTKA pályázat 0 16.249 9.396 - 57,83 - 

OMFB pályázat 12.412 18.055 0 - 0 - 

TÉT pály. 1.538 0 0 - 0 - 

Phare, Interreg. 

Pály. 
23.926 32.050 23.721 - 74,01 - 

VM pályázat 0 27.501 2.184 - 7,94 - 

EU pályázat 73 38.870 8.898 - 22,89 - 

Pályázatok 

összesen 
50.513 132.725 155.129 147.788 116,88 104,97 

Munkanélküli 

fogl. tám. 
1.646 947 7.772 2.000 820,70 388,60 

Kapott kártérítés 46.376 0 1.280 0 0 0 

Halasztott 

bevételekből 

visszaírt 

0 0 49.679 0 0 0 

Különféle egyéb 

bev. 
18.030 23.142 23.284 12.361 100,61 188,37 

Egyéb bevételek 

összesen 
374.804 370.410 408.680 427.449 110,33 95,61 

 

Az Egyéb bevételek tekintetében elmondható, hogy a társaság forráshiánya több éve 

szükségessé teszi, hogy a tervezett egyéb bevételek közé beépítsük az eladásra kijelölt 

ingatlanok értékesítését, illetve ezek folyamatos feladatként kezelését. Annak ellenére, hogy 

az értékesítési feladatot évek óta napirenden tarttjuk, nem sikerült az ingatlanok reális piaci 

áron történő eladása, melynek rajtunk kívülálló okai vannak. Az ingatlanok meghirdetése több 

formában is megtörtént. Az eladási árat az értékbecslő cég által meghatározotthoz 

megközelítően állapítottuk meg, de üzlet - szándékunk ellenére - nem jött létre. Több ingatlan 

forgalmazó céggel kötöttünk megállapodást, de ez ideig ők sem tudtak vevőt hozni. Az 
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ingatlanpiac Szegeden évek óta stagnál, kínálati piac alakult ki, és az újszegedi területeinket 

az Önkormányzat a városfejlesztési tervei kapcsán súlyos kötöttségekkel terhelte. Egyéb 

bevételek között kiemelt hányadot képez a földalapú támogatás, melynek pénzügyi 

teljesítésére csak 2014. márciusában került sor. A pályázati bevételek jelentős forrást 

teremtenek a közhasznú feladatok ellátásához, ezért társaságunk kiemelten kezeli a pályázati 

munkát. A tevékenységről részletesen beszámolunk a 3/C fejezetben. 

eFt-ban 

 

Bevétel jogcíme 

 

2011. dec. 31. 

 

2012. dec. 31. 

 

2013. dec. 31. 

 

2013. évi terv 

Index 

2013/2012 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Pénzügyi 

műveletek 

bevételei 

38.445 16.597 23.061 2.000 138,95 1.153,05 

Rendkívüli 

bevétel 
29.535 36.161 0 32.000 0 0 

 

Jelentős növekedést mutatnak a pénzügyi műveletek bevételei, hiszen a 2012-ben kapott 

alapítói forráskiegészítés és beruházási támogatás, valamint a bevételek növekedése 

biztosította, hogy a Társaság plusz forrásait megtakarítás formájában kamatoztathassa. A 

másik bevételi forrás a deviza készletek átértékeléséből az árfolyamingadozásokból adódó 

bevételek voltak. Rendkívüli bevétel 2013-ban nem volt, Társaságunk az év elején 

módosította a Számviteli Politikáját, mely szerint ettől az évtől a halasztott bevételek 

visszaírásának nyilvántartása az Egyéb bevételek között szerepel. 

 2/B. A költségek elemzése 

eFt-ban 

Megnevezés 2011.  évi 

tény költség 

2012.  évi 

tény költség 
2013.  évi 

tény költség 
2013.  évi 

tervezett 

költség  

Index % 

2013/2012 

Index % 

tény/terv 

Aktivált saját 

telj. értéke* 

-46.992 28.505 208.053 87.297 729,88 238,33 

Anyag 606.443 763.898 720.864 860.968 94,37 83,73 

Szolgáltatás 381.288 538.537 853.268 448.961 158,44 190,05 

Elábé + közv. 

szolg.  ért. 

133.341 144.211 71.775 36.035 49,77 199,18 

Bérköltség 480.927 542.973 628.590 653.105 115,77 96,25 

Személyi jell. 

egyéb 

159.764 154.240 162.640 113.106 105,45 143,79 

Járulékok 170.966 197.628 193.675 193.434 98,00 100,12 

Értékcsökkenés 89.522 96.996 133.765 160.992 137,91 83,09 

Egyéb ráfordítás 82.240 87.530 121.870 92.832 139,23 131,28 

Pü. műveletek 

ráfordításai 

29.074 37.009 37.620 43.760 101,65 85,97 

Rendkívüli 

ráfordítások 

0 0 0 0 0 0 

Összesen 

 

2.180.557 2.534.517 2.716.014 2.515.896 107,16 107,95 

*Az aktivált saját teljesítmények előjelét úgy kell figyelembe venni, hogy amennyiben az negatív, akkor költség növelő, amennyiben pozitív, 
akkor költség csökkentő hatása van. 
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Az fentii táblázat adataiból megállapítható, hogy a költségek összességében jelentősen 

túllépték mind a tervezettet, mind pedig az előző évi szintet. Ezt egyrészt az áremelkedések 

okozzák, másrészt a megnövekedett termelési érték, forgalom és árbevétel egyenes 

következménye. Mind a tervhez, mind pedig a bázishoz 7 % az eltérés.  

 

Ha az anyagköltséget elemezzük, megállapítható, hogy az a tavalyi szinthez képest csökkent, 

ugyanakkor a szolgáltatások értéke jelentősen megemelkedett mind az előző évi, mind pedig a 

tervhez képest. Ennek több oka van, az egyik az, hogy a felvásárlások, termeltetések 

átkerültek a szolgáltatások közé, míg korábban azt az anyagköltségek között tartottuk nyilván. 

A korábbi gyakorlat megváltoztatása az ÁFA Törvény fordított ÁFA-ra vonatkozó 

rendelkezései miatt vált szükségessé. Megnőtt az előző évhez képest a termeltetési volumen 

is, biztosítva ezzel a 2014. évi megfelelő árualapokat. A korábbi évek gyakorlatától eltérően 

több nyers vetőmagot vásároltunk fel fémzárolt helyett, szójánál ez az arány 30 %-ról 80 %-ra 

nött. 

Az anyagköltség Társasági szinten az alábbiak szerint változott: 

eFt-ban 

Anyagköltség 

megnevezése 

2011. dec. 31. 2012. dec. 31. 2013. dec. 31. 2013. évi terv Index 

2013/2012 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Vegyszer 6.536 3.995 4.556 5.450 114,04 83,60 

Tüzelőanyagok 779 168 578 500 344,05 115,60 

Benzin 8.681 3.428 3.585 6.320 104,58 56,72 

Gázolaj 81.041 102.853 98.479 101.188 95,75 97,32 

Motorgáz 5.645 7.431 9.994 6.500 134,49 153,75 

Kenőanyagok 920 688 3.435 750 499,27 458,00 

Irodaszer, 

nyomtatvány 

3.642 4.049 4.237 4.420 104,64 95,86 

Műtrágya, 

növényvédőszer 

201.562 231.128 268.360 228.808 116,11 117,29 

Mg-i termékek, 

termények 

116.812 201.197 71.442 308.760 35,51 23,14 

Alkatrészek 19.875 33.564 33.259 25.012 99,09 132,97 

Egyéb fenntartási 

anyagok 

7.586 7.744 7.626 7.320 98,48 104,18 

Gyártási 

alapanyagok 

9.693 11.072 11.555 10.500 104,36 110,05 

Göngyölegek 7.186 10.937 23.782 11.400 217,45 208,61 

Védőfelszerelés 1.581 3.599 1.724 2.000 47,90 86,20 

Gázenergia 68.911 61.873 74.542 55.386 120,48 134,59 

Villamos energia 34.457 33.030 50.037 32.500 151,49 153,96 

Víz- és 

csatornadíj 

6.893 11.737 11.638 12.300 99,16 94,62 

Egyéb anyagok 24.643 35.405 42.035 41.854 118,73 100,43 

Összesen 606.443 763.898 720.864 860.968 94,37 83,73 
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Jelentősen megnőtt az előző évhez a kenőanyagok felhasználása, azonban ez csak látszólagos 

növekedés, az új számítógépes rendszer bevezetésével tételesen tartjuk nyilván a 

kenőanyagok felhasználását is, míg korábban ezek nagyrésze az egyéb anyagok között került 

elszámolásra a vásárláskor egyösszegben. Jelentősen nőtt a göngyölegek felhasználása is, ez 

egyenes következménye a 2014. évi nagy mennyiségű árualap feldolgozásának (zsákok, 

raklapok stb.). Energiaköltség számottevő emelkedést mutat, ez elsősorban a 

Vetőmagüzemben végzett bérmunka szolgáltatás járulékos költségnövekedéséből adódik.  

Az egyéb anyagok közé az alábbiak tartoznak: 

- építési anyagok – javítással, karbantartással kapcsolatban 

- tisztítószerek 

- vasanyagok, elemek, izzók, kapcsolók, villanyszerelési anyagok 

- kertészeti anyagok, fűrészáruk 

- kötözők, zsinegek, izolációs hálók 

- csomagolóanyagok, zsugór fólia, műanyag poharak, tányérok, evőeszközök 

- ásványvíz, védőital, elsősegély felszerelések, egyéb védőanyagok 

- méh család, madárriasztó, kutyaeledel 

- fajtatáblák, fenyőkaró táblához stb. 

 

Az igénybevett szolgáltatások költségnemet tekintve a tényköltség nagyságrendekkel 

meghaladja mind az előző évit, mind pedig a tervezett költséget, a növekedés előző évi 

bázison majdnem 60 %, terv szinten pedig 90 %. Ennek egyik oka a már korábban az 

anyagköltségnél említett termeltetési adminisztráció megváltozása, ebből eredően minegy 290 

millió Ft növekedés következett be az előző évi szinthez képest. Ezzel a tétellel a tervezésnél 

még az anyagköltségek között számoltunk. 

 

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a fuvardíj 25 %-kal emelkedett meg, ennek oka egyrészt 

az üzemanyag árak folyamatos növekedése, másrészt a forgalom (értékesítés) volumene. Mint 

már korábban utaltunk rá, a kalászos vetőmagot az egész ország területére kiszállítottuk, a 

vetőmag árszintjének növekedésével az árrés már megfelelő fedezetet nyújtott a fuvardíjra. 

 

Számottevően megemelkedtek a bérleti díjak, itt került elszámolásra a korábban beszerzett 

lízingelt eszközök lízing díjai is. Nőtt a javítás, karbantartás költsége is, ennek oka, hogy több 

gépnél kellett megújítani a műszaki vizsgát, ezzel párhuzamosan nagyjavítást is végeztünk, a 

központi telephelyen megújítottuk az parkot, nagyértékű laborműszerek javítására került sor. 

Növényvizsgálat, NÉBIH vizsgálatok költsége is többszöröse az elmúlt évinek, ennek oka, 
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hogy a napraforgó külföldi tenyészkert költségét is itt számoltuk el. Megemelkedett a más 

fajtatulajdonosnak a közös hibridek, fajták után fizetett licencia díj mértéke is, itt előző évi 

export tevékenységhez kapcsolódó költségről van szó, melyről a számlát mérlegzárást 

követően kaptuk. A költségek közül még a banki költségeket kell kiemelni, hiszen a 

bevezetett tranzakciós illetékkel ez a ráfordítás nagyon megemelkedett.  A biztosítási díj is  

emelkedést mutat, melynek oka az új beszerzésű mezőgazdasági gépek biztosítása, valamint a 

biztosítási adó bevezetése is növelte terheinket. Az igénybe vett külső mezőgazdasági 

szolgáltatások nagymértékben lecsökkentek, köszönhetően a mezőgazdasági géppark 

modernizációjának.  

Az igénybevett szolgáltatásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
eFt-ban 

Szolgáltatás 

megnevezése 

2011.  dec. 31. 2012.  dec. 31. 2013.  dec. 31. 2013. évi terv Index 

2013/2012 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Fuvardíj, szállítás 17.051 29.635 36.932 24.500 124,64 150,74 

Bérleti díj 14.395 14.501 24.526 19.500 169,13 125,77 

Javítás, karb. 22.400 37.687 72.658 25.000 192,79 290,63 

Reklám, prop. 12.016 8.497 7.550 8.210 88,85 91,96 

Kiállítás, vásár 728 1.988 2.582 2.850 129,88 90,60 

Tanfolyam, 

oktatás 

3.865 1.245 3.202 2.370 257,19 135,11 

Kiküldetés 6.046 7.716 6.882 7.500 89,19 91,76 

Autópályadíj 1.379 1.625 1.488 1.500 91,57 99,20 

Internet, posta, 

telefon 

13.852 14.613 15.379 15.437 105,24 99,62 

Tagdíj 2.156 3.510 4.253 4.100 121,17 103,73 

Napilapok, 

szakkönyvek 

4.412 3.925 3.417 4.000 87,06 85,43 

Szemétszállítás 1.246 1.894 2.390 1.900 126,19 125,79 

Növényvizsgálat 426 2.962 12.611 3.000 425,76 420,37 

Vám, illetékek 44 10 117 10 1.170,00 1.170,00 

Mg-i szolgáltatás 82.914 210.665 110.223 114.426 52,32 96,33 

Termeltetési 

szolgáltatás 

  287.297 0 0 0 

NÉBIH 

vizsgálatok 

28.426 37.415 32.212 34.540 86,09 93,26 

Biztonsági 

szolgálatok 

10.103 10.002 9.600 10.000 95,98 96,00 

Munka-, tűz-, 

érintésvédelem 

7.993 6.181 6.409 6.100 103,69 105,07 

Üzemorvos 2.912 2.943 2.149 3.000 73,02 71,63 

Licencdíj 1.379 6.062 28.229 21.000 456,67 134,42 

Rágcsálóirtás 2.681 3.035 2.451 3.000 80,76 81,70 

Fénymásolás 2.985 3.098 3.211 3.250 103,65 98,80 

Máshová nem 

tart. Szolg. 

106.431 99.847 134.100 98.348 134,31 136,35 

SZOLG. ÖSSZ. 345.840 509.056 809.868 413.541 159,09 195,84 

Szabadalmi díj 6.537 5.076 4.670 5.500 92,00 84,91 

Hatósági díj 3.270 2.576 6.205 3.250 240,88 190,92 

Bankköltség 4.086 4.962 12.802 7.170 258,06 178,55 

Biztosítási díj 21.555 16.867 19.723 19.500 116,93 101,14 

EGYÉB SZOLG. 

ÖSSZESEN 

35.448 29.481 43.400 35.420 147,21 122,53 

MINDÖSSZESEN 381.288 538.537 853.268 448.961 158,44 190,05 
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A máshová nem tartozó szolgáltatások az alábbi tételeket tartalmazzák:  

- a Website-ért kifizetett összeg 

- vállalkozói díjak területi képviselők részére 

- rendszerfelügyeleti díjak 

- vállaltirányítási rendszer kiválasztásának támogatása 

- ügynöki tevékenység 

 

Létszám és bérgazdálkodás 

 

 

2013. évi terv 

 
 

Megnevezés 

Átl. stat. áll. 

létszám  - fő - 

Kereset-tömeg 

eFt 

Átlag- kereset 

Ft/fő/hó 

Főállású munkaviszonyban 

foglalkoztatottak 

- Fizikai 

- Szellemi 

 

 

98 

130 

 

 

177.870 

413.238 

 

 

151.250 

264.896 

                            Összesen 228 591.108 216.048 

Egyéb fogl. megbízási díjak, tiszteletdíjak  57.497  

Egyéb (felmentés, stb.)  4.500  

MINDÖSSZESEN                              653.105  

 

 

Társaságunk 2012. őszén és 2013. tavaszán a bérkeret vonatkozásában tervkorrekciót kért az 

Alapítótól, két elnyert pályázat bérlehetőségeinek kihasználására. Az Alapító mindkét GOP 

pályázat, valamint egy TÉT pályázat tekintetében hozzájárult a többletbér felhasználásához.  

 

2013. évi tény adatok 

 

 
 

Megnevezés 

Átl. stat. áll. 

létszám  - fő - 

Kereset-tömeg 

eFt 

Átlag- kereset 

Ft/fő/hó 

Főállású munkaviszonyban 

foglalkoztatottak 

- Fizikai 

- Szellemi 

 

 

93 

128 

 

 

167.730 

405.212 

 

 

150.296 

263.810 

                            Összesen 221 572.942 216.041 

Egyéb fogl. megbízási díjak, tiszteletdíjak  55.648  

MINDÖSSZESEN                              628.590  

 

 

A fenti adatokból jól látszik, hogy Társaságunk az eredeti tervezett kereteken belül maradt, 

hiszen a pályázatba igyekeztünk minél nagyobb számban meglévő munkatársakat is bevonni. 

A pályázatból eredő többletmunka és többletbér áthúzódik a 2014-es évre is.  



 

 

37 

 

 

 

Index adatok (2013. évi TÉNY/2013. évi TERV)  
 

Létszám:  221/228*100               =       96.93 %. 

Keresettömeg:  628.590/653.105*100 =       96,25 % 

Átlagkereset:  216.041/216.048*100 =       99,99 % 

Index adatok (2013. évi TÉNY/2012. évi TÉNY)  
 

Létszám:  218/214*100               =     101,87 %. 

Keresettömeg:  628.590/542.973*100 =     115,77 % 

Átlagkereset:  216.041/185.824*100 =     116,26 % 

 

Társaságunk bértömeg gazdálkodást folytat, a létszám növekedést és az átlagkereset 

növekedés forrását a pályázati többletbevétel biztosította.  

A bérköltség megoszlása az alábbi: 

eFt-ban 

Jogcím 

megnevezése 

2011.  dec. 

31. 
2012.  dec. 

31. 
2013.  dec. 

31. 
2013. évi 

terv 

Index 

2013/2012 

%-ban 

Index 

tény/terv 

%-ban 

Alapilletmény 347.442 384.999 501.784 500.055 130,33 100,35 

-ebből 

pályázati 

 55.759 166.953 165.700 299,42 100,76 

Illetménypótlék 14.072 16.377 17.835 16.500 108,90 108,09 

Kiegészítő 

fizetés 

51.308 64.054 67.658 68.725 105,63 98,45 

Egyéb bér 9.390 7.708 1.209 5.000 15,69 24,18 

Prémium 9.547 20.360 19.610 20.000 96,32 98,05 

Jutalom 2.144 4.401 1.447 4.500 32,88 32,16 

Labor pótlék 1.258 1.361 768 1.350 56,43 56,89 

Tiszteletdíj 1.320 1.286 1.920 1.500 149,30 128,00 

Megbízási díj 44.446 42.427 16.359 35.475 38,56 46,11 

Összesen 480.927 542.973 628.590 653.105 115,77 96,25 

 

 

2013-ban az eredményesebb gazdálkodás érdekében a Társaság felső és középvezetői részére 

prémium kitűzésére került sor, melynek nagyságrendje személyenként 100 eFt és 1.500 e Ft 

között mozgott. A prémiumok előleg kifizetésére 2013. novemberében került sor, a 

fennmaradó 50%-ra mérlegzárást követően fog sor kerülni.  

 

A Társaság az alkalmazotti létszámot 2007. óta 68 fővel csökkentte. A Kft-nél a legnagyobb 

problémát a fiatal szakember utánpótlás jelenti, ezért az elkövetkezendő években további 

létszámcsökkenés már nem várható. 2014-ben  is nagy hangsúlyt fektetünk a generáció 

váltásra.  
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Személyi jellegű egyéb kifizetések  

 

A személyi jellegű egyéb juttatás jelentősen meghaladja a tervezett szintet, elsősorban a jogdíj 

és a rekreációs támogatás miatt. A megemelkedett találmányi díj az árbevétel növekedésének 

következménye, a terv alulszámolt ezzel a tétellel. Ezeket a jogdíjakat a vetőmag értékesítés, 

illetve licenciadíj bevétel után fizetjük a szolgálati szabadalom létrehozásában közreműködő 

személyeknek. A kifizetés alapja a találmányi szerződés, összege pedig a beszedett jogdíjak 

10 %-a. A jogdíj bevétel 90 %-a a Társaság bevétele.  

 
eFt-ban 

Megnevezés 2011.  dec. 31. 2012.  dec. 31. 2013.  dec. 31. 2013. évi terv Index 

2013/2012 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Betegszabadság  1 993 2 150 2 033 2 000 94,55 101,65 
1/3 táppénz 430 324 482 250 148,76 192,80 

Találmányi díj 32 265 37 683 39 317 33 545 104,33 117,20 
Végkielégítés, 

koreng. Ny. 
945 1 682  1 395 0 82,93 0 

Vissza- nem 

térítendő tám. 
3 200   0 0 0 

Rekreációs 

támogatás 
35 387 18 955 20 904 0 110,28 0 

Természetbeni 

juttatás adóköt. 
489 -  0 0 0 

Munkába járás 

költségei 
4 388 3 408 4 684 3 540 137,44 132,31 

9 Ft/km térítés 11 237 11 195 9 302 9 855 83,09 94,38 
Napidíj 1 152 2 500 2 020 2 100 80,80 96,19 

Szociális juttatás 50 60 355 0 591,66 0 
Étkezési /Erzsébet 

utalvány 
49 152 31 521 39 668 32 450 125,84 122,24 

Üdülési 

hozz./SZÉP kártya 
5 168 19 090 15 780 14 500 82,66 108,82 

Egyéb Cafeteria  9 508 7 036 5 000 74,00 140,72 

Reprezentáció, 

szakmai bemutatók 
12 013 13 792 17 518 9 866 127,01 177,55 

Iskolakezdési 

támogatás 
1 895 2 372 2 146 0 90,47 0 

Összesen 159 764 154 240 162.640 113.106 105,44 143,79 

 

 

Szociális juttatásként került bevezetésre 2011. második felében a rekreációs támogatás, 

melyet 2012-ben és 2013-ban is sikerült dolgozóink részére kifizetni, november hónapban. A 

reprezentációs költség emelkedése szintén a forgalom növekedést segítette elő, itt kerülnek 

elszámolásra az országos fajtabemutatók, a vevőtalálkozók, regionális fajtabemutatók, az itt 

szétosztott szóróajándékok (póló, sapka, jegyzettömb, toll stb.) költségei is. Ezen a területen 

is nehezen tudjuk állni a versenyt a konkurenciával, hiszen a promóció részeként nem tudunk 

olyan eszközökkel élni, mint munltinacionális versenytársaink (külföldi utazások, drága 

szóróajándékok, ajándékutalványok stb.). 
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Járulékok alakulása: 

 

A járulékok az előző évihez képest szinte alig változtak annak ellenére, hogy a bérek 

jelentősen növekedtek, és az egyéb személyi  jellegű kifizetéseknél megszüntek az adómentes 

és járulékmentes kifizetési lehetőségek.  2010. óta nagy terhet ró a Társaságra a rehabilitációs 

hozzájárulás, illetve a szakképzési hozzájárulás fizetése. Korábban ezen járulékelemek 

fizetésére, mint közhasznú társaság nem voltunk kötelezettek, az átalakulást követően 

azonban kikerültünk a kedvezményezett körből.  

 

eFt-ban 

Járulék 2011. dec. 

31. 
2012. dec. 

31. 
2013. dec. 

31. 
2013. évi 

terv 

Index 

2013/2012 

%-ban 

Index 

tény/terv 

%-ban 
Nyugdíjbiztosítási alap 116 127 - - - - - 
Egészségbiztosítási 

alap 
9 576 - - - - - 

Egészségügyi 

hozzájárulás 
1 903 16 646 30 650 32 733 184,13 93,64 

Szocho 14 462 148 484 129 246 131 745 87,04 98,10 

Munkaadói járulék - - - - - - 
Munkaerőpiaci 

hozzájárulás 
4 807 - - - - - 

Rehabilitációs 

hozzájárulás 
7 378 7 812 7 716 7 500 98,77 102,88 

Szakképzési 

hozzájárulás 
5 775 8 496 8 342 8 250 98,19 101,12 

Egyszerűsített 

foglalkoztatás járuléka 
894 1 250 1 930 1 000 154,40 193,00 

Személyi jell. utáni 

SZJA 
10 044 14 941 15 791 14 061 105,69 112,30 

Összesen 170 966 197 628 193 675 195 289 98,00 99,17 

 

 

Az értékcsökkenési leírás alatta marad a tervezett szintnek, de meghaladja az előző évit (terv: 

160.992 eFt, tény: 133.765 eFt, előző évi: 96.996 eFt), hiszen 2012. második felében és 2013-

ban több beruházást valósítottunk meg pályázati  és saját forrásból, valamint Alapítói 

támogatásból, melyek költsége már 2013-ban jelentkezett. 2011-ben az aktiválások értéke 

meghaladta a 185 millió Ft-ot, 2012-ben 129 millió Ft-ot, 2013-ban pedig 623 millió Ft volt. 

 

Aktiválások 2013-ban: 

 
eFt-ban 

Megnevezés Aktivált bruttó érték 

Navision program 15 837 

Agrovir program 3 230 

Fűtés és épület korszerűsítés Vetőmagüzem 9 336 

Csarnok Táplán 5 389 
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Megnevezés Aktivált bruttó érték 

Zsákolócsarnok 15 769 

JCB rakodó 20 010 

John Deere Kombájn 78 019 

Napr adapter 8 464 

Güttler henger 4 700 

Kultivátor 18 094 

Kombájn Winertsteiger 26 448 

Műtrágyaszóró 4 318 

Permetező 77 380 

Serleges felvonók 7 622 

Ford Ranger 6 571 

MGM Traktor 2 261 

Ford Transit 3 500 

Magszámláló 2 053 

Gabonaelemző 4 550 

Vibrációs malom 2 142 

Vízpotenciál mérő 2 089 

Lineár öntöző 286 751 

Munkaidő nyilvántartó rendszer 2 096 

Számítástechnikai eszközök 5 010 

Egyéb 2MFt egyedi érték alatti összesen 11 029 

Összesen 622 668 

 

 

Az Aktivált saját teljesítmények értéke jelentősen meghaladja az előző évit és a tervezett 

szintet is (terv: 87.297 eFt, tény: 208.053 eFt, előző évi: 28.505 eFt). A hozamok is 

magasabbak mint előző évben, hiszen a 2013-as rendkívül alacsony árualap után a termeltetés 

növelésével igyekeztünk biztosítani a 2014. évi bevételeinket megalapozó árualapot. 2013-

ben megnőtt a nyers vetőmag felvásárlás aránya, ami szintén emelte az állományváltozás 

értékét.  

Egyéb ráfordítások alalakulását az alábbi táblázat tartalmazza. Társaságunknál a helyi 

önkormányzat ellenőrzést végzett, és megállapította, hogy ingatlanaink után nem fizettük meg 

a helyi adót. Álláspontunk szerint, ingatlanainkat mezőgazdasági célra  használjuk, ezért 

mentesek vagyunk az adó fizetése alól. Az önkormányzat más álláspontra helyezkedett, és a 

központi telephelyünkre, 3 évre visszamenőleg kiszabta az adót, bírsággal, késedelmi 

pótlékkal együtt. Az első fokon megállapított határozatot Társaságunk megfellebbezte, a 

másodfokú hatóság az első fokot új eljárásra utasította. 2012-ben  céltartalékot képeztünk az 

eredeti első fokú határozat figyelembe vételével, azóta az ügyben előrelépés nem történt. 

Ebben az évben más jogcmen céltartalékot nem képeztünk. Értékvesztést könyveltünk el a 
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vevőkövetelésekre, valamint az ukrán piacra szánt árualapok egy részére (olajos magvak). 

Egyéb tételek között szerepelnek az átzárási veszteségek, valamint a Fajtaoltalmi Kft részére 

kifizetett működési hozzájárulás összege is. 

 

 
eFt-ban 

Megnevezés 2011. évi 

tény 
2012. évi 

tény 
2013. évi 

tény 
2013. évi 

terv 
Index 

2013/2012 

%-ban 

Index 

tény/terv %-

ban 

Ért. tárgyi 

eszk. 

nyilvántart. 

értéke 

1.705 12.421 1.541 37.500 12,41 4,11 

Bírság, 

kártérítés, 

kés. kamat 

23.858 40 1.206 0 3.015,00 0 

Céltartalék  45.432 0 0 0 0 

Értékvesztés 19.130 6.848 61.765 25.000 901,94 247,06 

Különféle 

egyéb ráf. 

37.547 22.789 57.358 30.332 251,69 189,10 

Összesen 82.240 87.530 121.870 92.832 139,23 131,28 

 

 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

 

 
eFt-ban 

Megnevezés 2011. dec. 

31. 
2012. dec. 

31. 
2013. dec. 

31. 
2013. évi 

terv 

Index 

2013/2012 

%-ban 

Index 

tény/terv    

%-ban 

Bef. pü eszk. 

árf. veszt. 

490 600 0 0 0 0 

Fizetett 

kamatok 

23.311 21.784 24.485 36.260 67,53 112,40 

Forgóeszk. 

között 

kimutatott 

árf. veszt. 

1.288 2.365 6.602 3.250 279,15 279,15 

Átváltás, 

értékesítés 

árf. veszt. 

3.985 12.260 6.533 4.250 53,29 153,72 

Összesen 

 

29.074 37.009 37.620 43.760 101,65 85,97 

 

 

A pénzügyi műveletek ráfordításai nem emelkedtek számottevően az előző évihez képest, 

ugyanakkor az is látszik, hogy az árfolyamingadozások igen érzékenyen érintik 

Társaságunkat. A fizetett kamatok mértéke alacsonyabb a tervezettnél, de magasabb az előző 

évinél, hiszen a lízingelt eszközök kamatterheit is itt tartjuk nyilván. A korábbi évek alapítói 

forráskiegészítéseinek és a megnövekedett árbevételnek köszönhetően Társaságunk csak 
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csekély mértékbe használta ki hitellehetőségeit, így a klasszkus hitelkamat összege viszonylag 

alacsony volt a teljes kamaton belül. 

 

2/C. Szervezetek gazdálkodása, eredményei 

 

 

Az alábbi két táblázat tartalmazza az egyes szervezeti egységek által elért eredményeket. A 

bevétel és költség tény oszlopok már a felosztott központi bevételeket és költségeket is 

tartalmazzák. Az egyes szervezeti egységek tevékenységére vonatkozó részletes beszámolót a 

szakmai rész tartalmazza. 

eFt-ban 

Szervezet Bevétel 

terv 

 

Bevétel 

tény 

 

Költség 

terv   

 

Költség 

tény 

 

Szerv. 

eredm. 

terv 

Szerv. 

eredm. 

tény 

Társ. 

eredm. 

terv 

Társ. 

eredm. 

tény 
Búza + Biotech. 

Főoszt. 

 

440.739 480.604 443.638 478.261 50.104 45.747 -2.899 2.343 

Agrotechnika 71.400 54.451 66.536 68.108 12.814 -5.506 4.864 -13.657 
Kukorica 

Főoszt. 
254.161 297.925 248.199 276.182 33.288 46.140 5.962 21.743 

Olajnövény 

Főoszt. 
70.600 65.564 101.291 82.439 -18.613 -8.829 -30.691 -16.875 

Vetőmagüzem 182.000 381.204 180.642 299.190 59.353 163.199 1.358 82.014 

Termelés és 

Agronómia 
523.920 708.777 521.903 643.925 75.828 147.711 2.017 64.852 

Táplán-

szentkereszt 
197.986 276.226 193.884 274.483 27.055 16.005 4.102 1.743 

Kereskedelem 644.550 512.680 622.502 506.755 57.239 34.365 22.049 5.925 
Központi 137.300 86.671 137.301 86.671 0    

Összesen 

 
2.522.656 2.864.102 2.515.896 2.716.014 297.068 438.832 6.760 148.088 

 

 
eFt-ban 

Szervezet Bevétel 

2012 

Bevétel  

2013 

Költség  

2012 

Költség  

2013 

Szerv. 

eredm. 

2012 

Szerv. 

eredm. 

2013 

Társ. 

eredm. 

2012 

Társ. 

eredm. 

2013 
Búza + Biotech. 

Főoszt. 

 

467.376 480.604 457.983 478.261 90.939 45.747 9.392 2.343 

Agrotechnika 65.891 54.451 77.916 68.108 500 -5.506 -12.025 -13.657 

Kukorica 

Főoszt. 
270.454 297.925 253.348 276.182 64.914 46.140 17.108 21.743 

Olajnövény 

Főoszt. 
80.533 65.564 128.044 82.439 -29.264 -8.829 -47.511 -16.875 

Vetőmagüzem 220.300 381.204 204.190 299.190 64.612 163.199 16.111 82.014 
Termelés és 

Agronómia 
614.163 708.777 574.015 643.925 144.771 147.711 40.148 64.852 

Táplán-

szentkereszt 
203.527 276.226 201.715 274.483 27.408 16.005 1.809 1.743 

Kereskedelem 669.102 512.680 637.306 506.755 69.627 34.365 31.798 5.925 
Központi  86.671  86.671     
Összesen 

 
2.591.346 2.864.102 2.534.517 2.716.014 433.507 438.832 56.830 148.088 
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A két táblázat adataiból megállapítható, hogy a Búza Főosztály 2013. évi teljesítménye 

kedvezőtlenebb, mint az előző évi. Ennek oka elsősorban a pályázati bevételek időbeli 

eltolódásában keresendő, hiszen a költségek már 2013-ban jelentkeztek, míg az elszámolás 

csak az első negyedévben történt meg. A tervezett szintet a szervezeti eredménye nem éri el, 

ugyanakkor a társasági eredménye meghaladja azt. A Búza Főosztály bevételei növekedtek az 

előző évihez képest, hiszen nőtt a pályázati bevételek szintje is, és a jogdíj bevételek sem 

maradtak el az előző évitől. A Főosztály költségei is emelkedést mutatnak, főleg itt csapódott 

le a pályázati munka megemelkedett bérhányada, ugyanakkor az elszámolás még 

maradéktalanul nem történt meg, így az pályázati bevételi oldalon nem tudott kompenzálódni. 

Az egység szervezeti eredménye is csökkenért mutat ennek következtében mind az előző 

évihez, mind a tervhez viszonyítva. A főosztály szakmai beszámolóját a 3/A/1. fejezet 

tartalmazza. 

 

Agrotechnikai Osztályhoz tartozik a fülöpszállási és az öthalmi telephelyünk üzemeltetése, 

valamint a kalászos agrotechnikai kísérletek. A szervezeti egység eredményessége jelentősen 

elmarad a tervezett szinttől és az előző évitől is. Ennek oka elsősorban a bevételek 

csökkenése, ebben az évben a szervezeti egység kevesebb külső megbízást végzett, mint 

korábban, illetve, mint amennyit tervezett. Agrotechnikai kísérletekre feltétlenül szükség van, 

hiszen az értékesítést nagymértékben megalapozzák. A szervezeti egység beszámolóját a 

3/A/5. fejezet tartalmazza. 

 

A Kukorica Főosztály 2013-ban sikeres esztendőt zárt, a tavaszi értékesítésekből származó 

bevételei meghaladták az előző évit, ugyanakkor költségei is jelentősen megemelkedtek mind 

a tervezett, mind pedig az előző évihez képest. Itt is elmondható, hogy a költségek 

növekedésénél szerepet játszottak a pályázati bérnövekmények is. A Főosztályon belül 

elsősorban a cirok részlegnek sikerült az eredményességét javítani. A szervezeti egység 

szakmai beszámolóját a 3/A/2. fejezet tartalmazza. 

 

Az Olajnövény Főosztály eredménye javulást mutat mind a tervezett, mind pedig az előző 

évihez képest, ennek oka, hogy költségeit sikerült markánsan csökkenteni a 2012-ben 

végrehajtott átszervezéssel. Ez létszámleépítést és feladat átcsoportosítást is jelentett. A 

napraforgó F1 értékesítés is átterelődött az alacsonyabb árszinvonalú keleti piacok felé, így 
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mind az árbevétel, mind pedig az árrés csökkenő tendenciát mutat. A szervezet legnagyobb 

feladata az elkövetkezendő időszakban, hogy a hibrid kínálatát átalakítsa, hiszen a jelenlegi 

hibridösszetétel megújítása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a továbbiakban az 

eredményességet javítani tudjuk. Biztató eredmény, hogy az elmúlt időszakban külföldön 

több hibridünket is elismerték, a hazai kísérletekbe bejelentett hibridjeink is jól szerepelnek. 

A szervezeti egység szakmai beszámolóját a 3/A/3. fejezet tartalmazza. 

 

A Vetőmagüzem eredménye nagyságrendekkel nőtt mind az előző évi, mind pedig a tevhez 

képest, köszönhetően a bérmunkapiacon elért sikereinek. Ezt a tevékenységet alapozta meg a 

korábbi években végrehajtott modernizáció és fejlesztés. Jelentősen megemelkedtek a 

kukorica F1 előállítás hozamai is, hiszen az előző évi aszály alacsony termésátlagai után egy 

sikeres termeltetési évet tudhatunk magunk mögött. A szervezeti egység szakmai 

beszámolóját a 3/G. fejezet tartalmazza. 

 

 A Termelés és Agronómia Főosztály eredményessége szervezeti szinten az előző évivel 

azonos, a társasági eredménye pedig meghaladja azt. Általánosságban megállapítható, hogy a 

termelési költségek markánsan megemelkedtek, hiszen nőtt a termelési volumen is, az aszály 

speciális művelési technikákat kívánt, az öntözés az anyagköltséget megnövelte. A munka 

minőségén, és ezzel együtt a hozamokon jelentősen javítottak azok a mezőgazdasági gép 

beruházások, melyeket a Társaság 2010-től folyamatosan eszközölt, öntözési 

beruházásunknak köszönhetően újabb 300 ha terület művelése vált kiszámíthatóbbá. A 

szervezeti egység szakmai beszámolóját a 3/F. fejezet tartalmazza. 

 

A táplánszentkereszti Állomáson 2010-től folyamatosan több hatékonysági intézkedésre 

került sor.  A szervezeti egység eredménye kicsit elmarad a tervezett szinttől, de megegyezik 

az előző évivel. Itt is több beruházást hajtottunk végre az elmúlt 3 évben, az amortizációs 

költség bevétel oldalon történő kitermelése nagy terhet ró a szervezeti egységre. Az Állomás 

legnagyobb bevétele a repce és szója vetőmagból származik, melynek termeltetését és 

értékesítés a Kereskedelmi Főosztállyal közösen végzik. A szervezeti egység szakmai 

beszámolóját a 3/A/4. fejezet tartalmazza. 
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A Kereskedelmi Osztály bevétele és költségei is elmaradnak mind a tervezett, mind pedig az 

előző évitől, ennek oka az tavaszi értékesítés megfelelő árualapjának hiánya. 

Eredményességét tekintve a szervezeti egységet igen negatívan érintette az ukrán piaci helyzet 

változása, az ezzel kapcsolatos értékvesztéseket elsősorban ennél a szervezeti egységnél 

kellett elkönyvelni. Ez a megtermelt nyereségük jelentős részét felemésztette, hiszen 

összességében elmondható, hogy a szűkös árualap ellenére az eredményességet mind a 

kukorica, mind az egyéb növények terén az árrés növelésével tartani tudták. A kereskedelmi 

részleg tevékenysége során az egyes nemesítő részlegekkel köt szerződést, melynek 

értelmében a kereskedelmet terheli az összes költség, a bevétel egy bizonyos százalékát pedig 

(növényenként különböző) átengedi a nemesítési részlegeknek. 2012-től a kalászos értékesítés 

terén is új gyakorlat került kialakításra, ezen vetőmagvak értékesítését is a területi képviselők 

végzik. A kereskedelmi szervezet célja, hogy minél több bevételre tegyen szert, melyet utána 

a nemesítő részlegek további nemesítésre használhatnak fel, illetve beruházást eszközölhetnek 

a nemesítés elősegítése érdekében. A területi képviselők premizálása az általuk elért 

eredmény függvényében történik. A szervezeti egység szakmai beszámolóját a 3/E. fejezet 

tartalmazza. 

 

2/D. Pénzügyi, likviditási helyzet 

 

 

 

  Sor-

szám 

      Megnevezés      Számítási mód 2013-as 

adatok (eFt) 

Index 

2012. évre % 

Index 

2013. évre % 

1. Likviditási mutató I. 

(Fizetőképességi gyorsráta) 

Pénzeszközök 

rövid lej. kötelez. 

350.492 

579.315 

85,85 60,50 

2. Likviditási mutató II. 

 

pénzeszk+ követ. 

rövid lej. kötelez. 

602.903 

579.315 

 

141,33 104,07 

3. Likviditási mutató III. Forgóeszközök 

rövid lej. kötelez. 

1.358.590 

579.315 

 

245,26 234,52 

4.  Eladósodottság Kötelezettségek 

saját tőke 

680.407 

2.106.160 

 

40,18 32,31 

5. Tőkeellátottság Saját tőke 

Forr. összesen 

2.106.160 

3.259.708 

 

57,54 64,61 

 

 

A likviditási mutató I. a kötelezettségek gyors teljesíthetőségének arányát mutatja, a 

vállalkozás naprakész fizetőképességét fejezi ki. A mutatóból látszik, hogy a napi 

mobilizálható pénzkészlet ellátottsága a Társaságnak 61 %, mely a napi kötelezettségek 
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teljesítésére jónak mondható. A másik három mutató (likviditás II., III. és az eladósodottság) 

azt jelzi, hogy a társaság likviditása a jelenlegi állapotban megfelelő, forgóeszközei, illetve 

saját tőkéje bőven fedezetet nyújt az összes kötelezettségére, így az eladósodottság a 

társaságot nem fenyegeti. Megállapítható, hogy az előző évi adatokhoz képest mindhárom 

likviditási mutató romlott, az eladósodottság mértéke pedig javult. A tőke-ellátottsági mutató 

is emelkedett, jóval meghaladja az 50%-ot, így a saját források aránya magasabb, mint az 

idegen forrásoké. 

 

2/E. A Társaság polgári peres és peren kívüli eljárásai 

 

 

 

A társaságunk felé fennálló lejárt követeléseket az eredménytelen fizetési felszólítást 

követően elsődlegesen nem peres eljárásban érvényesítjük, amely esetenként átfordul polgári 

peres eljárásba.  A jogerős fizetési meghagyás, vagy bírósági ítélet alapján bírósági 

végrehajtási eljárást kezdeményezünk. 

 

Másik megoldási lehetőség, hogy az eredménytelen felszólítást követően 60 napon túli nem 

vitatott tartozás esetén felszámolási eljárást kezdeményezünk az adós ellen. A 

szerződéseinkben minden esetben kikötjük, hogy „a vételár kifizetéséig az áru tulajdonjogát 

fenntartjuk”. Erre alapozva – nem teljesítés esetén, amennyiben a vevő csalárd szándéka 

vélelmezhető – büntető feljelentést is teszünk. Ez utóbbi lehetőségeket csak végső 

megoldásként alkalmazzuk. 

 

2013-ban 3 esetben indítottunk jogi eljárást: 

- 1 adós ellen büntető eljárásban érényesítettük követelésünket 

- 2 adós ellen pedig polgári peres eljárás van folyamatban. 

 

Korábbi években indított eljárások közül 5 peren kíüli, 4 polgári peres eljárás van 

folyamatban.Az anyag korábbi részében említettük a helyi ingatlan adóra vonatkozó 

eljárásunkat, mely jelenleg újra első fokon zajlik.  Újabb első fokú határozat meghozatalára 

még nem került sor. 

 

Társaságunk ellen jelenleg sem aktív, sem passzív megindult peres eljárás, sem pedig aktív 

vagy passzív kártérítési igény nincs folyamatban, illetve bejelentés alatt.  
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2/F. A 2009. évi CXXII. Törvény által előírt kötelezettségek teljesítése 

 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. Törvényben megfogalmazott kötelezettségeket társaságunk hiánytalanul teljesítette. 

1./ A társaság honlapján 2009. szeptember 16. napján „közlemény” címszó alatt közzétettük a 

vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 

évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése 

szerint vezető állású munkavállalók adatait, amelyeket azóta szükség szerint aktualizálunk. 

2./ Társaságunknak a törvény hatályba lépése óta az egyszerű közbeszerzési eljárás 

értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzése, építési beruházása, szolgáltatás 

igénybevétele, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra vagy vagyoni értékű jog átadására 

irányuló jogügylete nem volt. 

3./  A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra a törvény 4.§-ában előírt követelményeket 

betartottuk. Társaságunknál 3 tagú felügyelő bizottság működik. Az FB tagjait a 2013. 

augusztus 31-ig alapítói jogkört gyakorló MNV Zrt. az 511/2012.(XII.17.) számú alapítói 

határozattal választotta, és díjazásukat is megállapította. 

4./  A társaság vezető tisztségviselőinek havi díjazását a korábbi alapítói jogkört gyakorló 

MNV Zrt  állapítja meg, melynek mértéke nem éri el a 2009. évi CXXII. Tv. 5.§-ában 

meghatározottakat. 

5./ A társaság 2012. évi  Javadalmazási Szabályzata az előírásoknak megfelelően elkészült, 

melyet 2012. 11. 05. napján a Szegedi Törvényszék Cégbíróságán elektronikus cégeljárás 

keretében letétbe helyeztünk – egyidejűleg a korábbi szabályzat hatályon kívül helyezésre 

került. Azóta a szabályzaton módosítás nem történt.  

6./ A 2009. évi CXXII. tv. 7.§-ában foglaltak társaságunknál teljes egészében betartásra 

kerülnek. A végkielégítésre és a felmondási időre külön megállapodások nincsenek, az Mt. és 

a Kjt. rendelkezései alapján járunk el.  

Az Mt-ben meghatározott versenytilalmi megállapodást nem kötöttünk. 
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3. A GABONAKUTATÓ KFT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE 
 

Összefoglalás 
 

Négy téma keretében 22 növényfaj (őszi aestivum és durum búza, őszi és tavaszi árpa, őszi és 

tavaszi tritikálé, tavasz és őszi zab, kukorica, szemescirok, silócirok, szudánifű, napraforgó, 

olajlen, őszi káposztarepce, vöröshere, szója, köles, pohánka, mohar) nemesítéséhez 

szükséges kórtani, élettani, beltartalmi, biotechnológiai, agrotechnikai vizsgálatok és a 

nemesítési alapanyagok megteremtéséhez szükséges munkák (keresztezések, szelekciók, 

vonalfenntartások, genetikai kísérletek stb.) megvalósítására került sor. E nemesítési 

feladatokon kívül foglalkoztunk egy téma keretében agrotechnikai kutatással és egy másik 

téma keretében diabetikus élelmiszertermék fejlesztéssel.  

Az előző évek hasonló volumenű kutatásának köszönhetően a GK Kft 2013-ban tovább 

gazdagította a hazai fajták és hibridek választékát, 2 hibridkukorica (GKT 211, GKT 372) 1 

silócirok (GK Áron), 2 őszi búza fajta (GK Mentor, GK Pilis) kapott állami elismerést. 

Szlovákiában 1 kukorica hibrid (GKT 372), Ukrajnában 2 kukorica hibrid (TK 202, GKT 

288), Fehéroroszországban 3 hibridkukorica (Sarolta, TK 175, TK 195) kapott állami 

elismerést 2013-ban.  

A Nemzeti Fajtalistán a GK Kft-nek jelenleg (2014. márc.25) 120 államilag elismert fajtája 

van. 

 

Növényfajta oltalomban Magyarországon 2013-ban 7 búza (GK Március, GK Göncöl, GK 

Vitorlás, GK Futár, GK Hajnal, GK Rozi, GK Berény), 1 kukorica hibrid (Szegedi 475) és 1 

tritikálé (GK Szemes) részesült.  

 

Érvényes szabadalmi oltalommal vagy fajta oltalommal védett fajtáink, hibridjeink száma 50. 

Új növényfajta oltalmi bejelentés 2013-ban: 3 kukorica hibrid. Ezekkel együtt jelenleg 

összesen 5 növényfajta oltalmi és 1 ipari szabadalmi bejelentés van folyamatban. 

 

A NÉBIH hivatalos kísérleteibe 2013-ban összesen 21 új fajtajelöltet küldött a GK Kft 

vizsgálatra, ezek: 8 új őszi búza fajtajelölt (GK 1c 11-13, GK 03-13, GK 15-13, GK 16-13, 

GK 17-13, GK 24-13, GK 28.13, GK 29.13), 5 hibridkukorica (GKT 213, GKT 214, GKT 

274, GKT 383, GKT 415) 3 napraforgó (IMI-3, IMI-4, IMI-6), 3 szója (Táplán 2013-98, 

Táplán 2013-111, Táplán 2013-122) és 1 őszi káposztarepce fajta (GK 1065) és 1 őszi 

káposztarepce hibrid (GKH 3424). Ezekkel és a második valamint a harmadik éves 

fajtajelöltek együtt a NÉBIH kísérleteiben 2013-ban összesen 37 fajtajelöltünket vizsgálták. 

 

A kukorica hibridek közül 2013-ban 9 Szlovákiában, 4 Szlovéniában, 4 Ukrajnában, 5 

Fehéroroszországban, 3 Oroszországban, 5 Moldáviában, 1 Kazahsztánban, a napraforgó 

hibridek közül 2 Romániában és 2 Ukrajnában került bejelentésre. 

 

2013-ban 141 publikáció jelent meg a Gabonakutató munkatársainak a szerzőségében (6. 

melléklet). 60 magyar nyelvű publikáció (ebből 33 ismeretterjesztő) került közlésre. 20 

idegen nyelvű publikáció született; ez utóbbiakat kizárólag tudományos közlemények 

alkotják. Az idegen nyelvű publikációk közül 13-at külföldön kiadott folyóiratok, 7-et pedig 

Magyarországon készült folyóiratok közöltek.  

Jelentős a tudományos konferenciákon kifejtett munkásság is, amit az is jelez, hogy a magyar 

konferenciákhoz kapcsolódóan 39 szakirodalmi közlés született, nemzetközi 

szimpóziumokhoz kötődően 22 szakirodalmi publikáció jelent meg.  
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A Kft tudományos eredményeinek közzétételét szakmai-tudományos rendezvények 

szervezésével, rendezésével is segítette (összesen 63 rendezvény, köztük egy nemzetközi, 

tudományos konferencia, 7. Melléklet).  

Az új fajták és hibridek nemesítéséhez és köztermesztésbe való bevezetéséhez szervesen 

illeszkedtek az agrotechnikai vizsgálatok. Ezek célja egyrészt a sikeres vetőmagtermesztéshez 

szükséges technológiák (búza, árpa, kukorica, napraforgó, cirok) kidolgozása, másrészt a 

gazdaságos áru-előállítás főbb agrotechnikai paramétereinek meghatározása. 

A fajtafenntartás és az elsődleges, nagy genetikai-biológiai értékű vetőmagvak (szuperelit, 

elit, I, F1) szaporítása a széleskörű fajtabevezetést szolgálta, az egyes növényfajokra 

kialakított, szigorúan ellenőrzött, zárt rendszerben. Ez elősegítette a fajták tervszerű 

elterjesztését, a fajtajogosult részéről a vetőmagforgalom megalapozását. A fémzárolt 

vetőmag forgalom országosan az előző évek harmadára esett vissza, mivel használata nem 

követelmény egyetlen támogatás esetén sem.  

A vetőmag forgalmazásunk érdekében fajtáink megismertetésére 2013-ban több mint 80 

helyszínen állítottunk be kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce, őszi kalászos és szója 

üzemi kísérleteket, összesen 116 kísérletet (63 helyen kukorica, 5 helyen napraforgó, 6 helyen 

szója, 7 helyen repce és 35 helyen kalászos, 8. Melléklet), és mintegy 57 rendezvényt - téli 

előadásokat, vevőtalálkozókat, szántóföldi fajtabemutatókat – tartottunk (7. Melléklet). 

Ahhoz, hogy a termelőkhöz minden információ eljusson, kiadványokat készítettünk, amelyek 

a kft honlapján is hozzáférhetőek. 

Munkatársaink közül a következők kaptak elismerést 2013 évben: dr. Csősz Lászlóné 

Fleischmann Díjat, dr. Beke Béla Jedlik Ányos Díjat, dr. Papp Mária, Csamangó Anikó 

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott és dr. Mesterházy Ákost az MTA rendes tagjává 

választották.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.kép. A GK Kft folyóiratai 
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3/A. A KÖZHASZNÚ FELADATOK ELLÁTÁSA 

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007-ben egyoldalúan megszüntette a 

Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társasággal kötött szerződését a közhasznú 

agrárkutatási és fejlesztési feladatokra. A Társaság ennek ellenére tovább folytatta az előző 

években is végzett közhasznú kutatásait, hogy az értékes nemesítési alapanyag és kutatási 

eredmények ne vesszenek kárba. 

Tekintettel a kialakult súlyos gazdasági válságra, amelyek a Kft-nek komoly pénzügyi 

nehézségeket okoztak, az MNV ZRt 2010-2012-ig rendkívüli forrás kiegészítést nyújtott a 

közhasznú feladatok megvalósítására, ill. folytatására. A tulajdonos váltás miatt 2013-ban az 

MNV ZRt már nem, az új tulajdonos, a VM még nem segítette a Kft közhasznú feladatainak a 

finanszírozását. Így azt a Gabonakutató az elnyert pályázatokból és saját egyéb bevételeiből 

(jogdíjak, vetőmag és árunövény termelés, forgalmazás) finanszírozta.  

A 2013 évi közhasznú kutatási témák a következők: 

1. Növényélettani, kórtani, biotechnológiai, molekuláris biológiai, beltartalmi és lisztminőségi 

kutatásokkal fagy- és télálló, szárazságtűrő, rozsda, lisztharmat, fuzárium betegségeknek 

ellenálló alapanyagok előállítása a termesztési körülményekhez jól alkalmazkodó, 

biotikus és abiotikus stresszeknek ellenálló, jó minőségű, bioenergetikai célra is alkalmas 

új búza, árpa, zab és tritikálé fajták nemesítéséhez.  

2. Molekuláris genetikai és szövettenyésztési módszerekkel, kórtani és szántóföldi 

teljesítménykísérletekkel értékes kukorica genotípusok izolálása, valamint betegségeknek 

és kártevőknek ellenálló, kiváló alkalmazkodóképességű, takarmányozási, ipari és 

energetikai célú kukorica, takarmánycirok populációk előállítása és értékelése.  

3. Kórokozó gombákkal és szádorral szemben rezisztens és bioenergetikai célokra is alkalmas 

napraforgó hibridek szelekciójához és termesztéstechnológiai fejlesztéséhez 

rezisztencianemesítési, biotechnológiai, beltartalmi kutatásokkal új alapanyagok, törzsek 

létrehozása, új módszerek adaptálása.  

4. A genetikai bázis és a nemesítési módszerek fejlesztésével új nemesítési alapanyagok 

létrehozása az őszi káposztarepce-, a szója- és a vöröshere-nemesítéshez.  

5. A fenntartható növénytermesztést és a környezet védelmét szolgáló termesztéstechnológiai 

kutatások a főbb szántóföldi növényekkel műtrágyázási tartamkísérletekben, fungicid, 

herbicid, inszekticid kísérletek az új törzsek, vonalak, fajták, hibridek érzékenységének és 

az új készítmények hatékonyságának meghatározására. Intenzív, félintenzív, extenzív, 

öko-, bio- és precíziós fajtaspecifikus termesztési technológiák kidolgozása.  

6. Az életminőség javítása és az egészségalapú esélyegyenlőség megteremtéséhez való 

hozzájárulás céljából diétás és diabetikus gyógyélelmiszerek fejlesztése, receptek 
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kísérletes kidolgozása a lisztérzékenyek, a vesebetegek, a phenilketonuriások, a 

cukorbetegek és a fogyni kívánók részére.  

Ezeken kívül a GK Kft szakmai-tudományos tevékenysége kiterjedt a fajta-előállító 

nemesítésre, a honosításra, az árunövény- és a vetőmag-termesztési technológiák 

fejlesztésére, a biológiai alap korszerűsítésében elért K+F eredmények köztermesztésbe való 

bevezetésére, hasznosítására, továbbá a közhasznú K+F feladat végzéshez kapcsolódó 

pályázati munkára, az egyéb közhasznú tudományos, kutatási szerződésekből fakadó 

feladatok teljesítésére. Így például a gödöllői Szent István Egyetemmel és a Debreceni 

Egyetem Agrár Műszaki centrumával kötött közhasznúsági szerződés alapján a hallgatókat és 

az oktatókat tájékoztatjuk a társaságunkban folyó nemesítés és agrotechnikai kutatások 

legújabb eredményeiről. Munkatársaink részt vesznek a gödöllői, a debreceni és a szegedi 

egyetemek oktatásában tantárgy felelősként, témavezetőként, konzulensként stb. 

 

A Gabonakutató Kft 2013-ben végzett közhasznú tevékenységének ismertetése továbbiakban 

a tulajdonos által jóváhagyott közhasznú kutatási tervének az előző oldalon felsorolt 6 

témacsoportja szerint történik. 

 

 

2. kép. Őszi búza törzskísérletek, Szeged, Kecskés-telep, 2013. 
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3/A/1. KALÁSZOS GABONÁK NEMESÍTÉSE ÉS ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 

 

A téma teljes neve: 

Növényélettani, kórtani, biotechnológiai, molekuláris biológiai, beltartalmi és lisztminőségi 

kutatásokkal fagy- és télálló, szárazságtűrő, rozsda, lisztharmat, fuzárium betegségeknek 

ellenálló, élelmiszerbiztonsági szempontból is megfelelő alapanyagok előállítása a 

termesztési körülményekhez jól alkalmazkodó, biotikus és abiotikus stresszeknek ellenálló, 

jó minőségű, produktív új búza, árpa, zab és tritikále fajták nemesítéséhez.  

A kutatás célkitűzése 

A kiváló alkalmazkodóképességű, megbízhatóan jó minőséget adó kenyér- és durumbúza, 

őszi és tavaszi árpa, valamint zab törzsek, fajtajelöltek, fajták előállításához növénykórtani, 

genetikai, stresszélettani, biotechnológiai, beltartalmi és lisztvizsgálatok végzése új, az 

eddigieknél értékesebb nemesítési alapanyagok előállítása érdekében.  

 

3/A/1.1. Kalászos gabonák nemesítése 

Legfontosabb eredmények: 

Az elmúlt évben két új kenyérbúza fajtánk a GK Mentor és a GK Pilis kapott állami 

elismerést.  

A GK Mentor középérésű, nagy szemtermést és nagy szalmatermést adó új típusú, 

tömött szárbelű, alternatív non-food hasznosítási lehetőséggel is bíró őszibúza fajta. 

Levélrozsdával, sárgarozsdával és szeptóriás levélfoltossággal szemben rezisztens, 

szárrozsdával szemben mérsékelten ellenálló. Jó állóképességű, erős szárú intenzív 

termesztésre kiválóan alkalmas genotípus. 

GK Pilis a korai éréscsoportba tartozó új, bőtermő, jó sütőipari minőségű őszi búzafajta. 

Minőségi bélyegei közül kiemelkedik magas extenzográfos minősége (energia135’ = 140 

cm2) és Zeleny-értéke. Növénykórtani szempontból a GK Pilis levél- és szárrozsdával továbbá 

szeptóriás levélfoltossággal szemben ellenálló. 

E két új fajtaelismerés mellett 2013 őszén az alábbi nyolc új őszi kenyérbúza fajtajelölt 

került be a NÉBIH kísérleteibe: 

Bejelentési név Kombináció Éréscsoport 

GK 03.13 GK Kalász / GK VékaDH6-7 I. 

GK 11.13 GK Favorit / Cst // Lukas I. 

GK 15.13 GK Smaragd // GK Kalász / GK Favorit I. 

GK 16.13 GK Smaragd // GK Kalász / GK Favorit I. 

GK 17.13 GK Kalász / Capo I. 

GK 24.13 Wenzel / GK Tisza III. 

GK 28.13 Delabrad/ Dorina// Zg167.86/ GK Csörnöc // Az I. 

GK 29.13 Gondwana / GK Körös I. 
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A 2013. évben bejelentett első éves fajtajelöltekkel együtt kenyérbúzából 16 

fajtajelöltünket, durum búzából két fajtajelöltünket továbbá egy tritikále fajtajelöltet vizsgál a 

NÉBIH a 2013/14 évben.  

Legnagyobb területen termesztett fajtáink GK Csillag, GK Békés, GK Kalász, GK Fény, 

GK Garaboly, GK Petur, GK Ati, GK Kapos, GK Szala 2013-ban is kitűnően megállták 

helyüket a  köztermesztésben. Ebben az évben a szegedi kalászosok tovább növelték országos 

területi részarányukat és az eladási adatok szerint ez a növekedés tovább folytatódhat. A 

legnagyobb területen termesztett GK Csillag tovább növelte részarányát, a legújabb fajtáink 

közül pedig a GK Körös és a GK Berény fajták területe nőtt a legnagyobb mértékben. 

 

A búzanemesítés alapozása, fejlesztése 

(dr. Cseuz László, dr. Papp Mária, Fónad Péter, Óvári Judit) 

Az idén kilencven éves intézményünkben a búzanemesítés 1960-ban kezdődött, első 

őszi búza fajtánkat 1968-ban ismerték el. Az 1970-ben indult intenzív búzanemesítési 

program legfontosabb (szegedi és táplánszentkereszti) eredményeit az államilag elismert 

fajták jelentik. Honosítási tevékenységünknek köszönhető, hogy hazánkban egy új gabonafaj, 

az őszi durumbúza termesztése is megkezdődött. 

1968 óta 85 kenyérbúza és 8 durumbúza fajtánk kapott állami elismerést, melyekből 

közel nyolcvan szabadalom született. Ezen felül három őszi kenyérbúzát és három tavaszi 

durumbúzát honosítottunk. Jelenleg 34 aestivum és 2 durum búzafajtánk van a 

köztermesztésben Magyarországon és a környező országokban. Fajtáink a kenyérbúza 

vetésterület 30-35%-át, durumbúza vetésterület közel 50 %-át foglalják el. Piacvezető fajtáink 

mindkét faj vonatkozásában országszerte elterjedtek és népszerűek. 

A szegedi kenyérgabona nemesítők fő szakmai célja a piac minden igényét kielégítő 

(bőtermő, jó beltartalmi minőséggel rendelkező, jó termésbiztonságú), korszerű kalászosok, 

elsősorban kenyér- és durumbúza fajták nemesítése. Fajtáinkat, kutatási eredményeinket egy 

túlkínálattal terhelt piacon kell értékesítenünk: a fajtákat a vetőmag piacon, kutatási 

eredményeinket, kutatási kapacitásunkat pedig tudományos pályázatokon keresztül 

hasznosítjuk. 

A megfelelő mennyiségű és jó minőségű vetőmag előállítása és forgalmazása érdekében 

intézetünk országszerte több mint 100 szaporító gazdasággal kötött vetőmag-termesztési 

szerződést. Ennek köszönhetően ma nincs olyan pontja Magyarországnak, ahonnan 50 

kilométernél nagyobb távolságot kellene megtenni, a szegedi búzafajták vetőmagjáért. A 

kölcsönös előnyökön alapuló üzleti kapcsolatok fejlesztéséhez mindig jobb és jobb fajták 

szükségesek, ezért a fajta-előállító nemesítést megalapozó kutatások fejlesztését nem lehet 

még rövid időre sem szüneteltetni, ezért a hagyományos módszerek mellett állandóan 

törekedünk az új eljárások, technikák honosítására és kidolgozására. 

A Gabonakutató Nonprofit Kft búzanemesítési eredményei igazolják, hogy a 

búzakutatás támogatása nemzetgazdasági szinten, többszörösen megtérül. A közel fél 

évszázados búzanemesítési program által létrehozott nemesítési alapanyagból az elkövetkező 

években további értékes, nagy területen termesztett fajták elismerése várható. 

Minden sikeres növénynemesítési program alapvető feltétele olyan kutatások folytatása, 

amelyek értékes alapanyagot szolgáltatnak hasznosítható fajták előállításához. Nemesítés 

módszertani, biotechnológiai, kórtani, rezisztencia-genetikai, stressz-élettani, beltartalmi és 

agronómiai kutatások jelentik azt a szerteágazó munkát, amelyek segítik a szegedi búzafajták 

létrehozását, elterjesztését és termesztését, illetve hasznosítását a hazai malom-, tészta- és 

sütőipar, valamint a speciális felhasználások területén. 
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A kísérleti körülmények 

A 2012/2013 búzaév jól indult. A vetést a kecskési területünk szárazság miatti 

alkalmatlansága miatt a tájkísérletek vetésével kezdtük október 4.-én Prügyön, majd 5.-én 

Kocson. Szegeden csak 9.-én tudtuk elkezdeni a munkát. Ennek ellenére a szántóföldi termés 

összehasonlító kísérletek gépi vetését október 26.-án befejeztük. A hosszú száraz ősz nem 

akadályozta a munkát és mind Szegeden és Kiszomboron, mind a hátra maradt tájkísérleteink 

helyszínein (Mezőhegyes, Kisújszállás, Táplánszentkereszt és Lippó) optimális időben 

sikerült befejeznünk a vetési munkákat. A vetést követően az időjárás csapadékosra fordult, 

így a kelés is gyorsan lezajlott. A tenyészkertjeinkbe vetett növényállomány jól kelt és 

megerősödve ment a télbe.  

A késői vetés miatt ősszel vírusvektorok (levéltetvek, kabócák) nem tudtak számottevő 

kárt okozni az állományban, vírusfertőzést csak nyomokban tudtunk kimutatni.  

2013. év első felében az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott. A tavasz rendkívül 

hosszú és hűvös volt, március hónapban késői fagyok és több napos hótakaró is előfordult. A 

nyár hasonlóan változatos képet nyújtott, kifejezetten hideg és forró időszakok váltogatták 

egymást, a szokásosnál magasabb hőmérsékleti maximumokkal és több hőségnappal. Ez nem 

kedvezett a szokásos levélbetegségek kialakulásának és a betegségekre történő szelekciónak. 

Egy viszonylag enyhe lisztharmat (Blumeria graminis), járvány mellett sem a 

levélrozsda (Puccinia recondita), sem a viszonylag későn fellépő levélfoltosság (Drechslera 

sp., Septoria sp.) nem tudott jelentős járványt előidézni Szeged-Kecskés telepen. A 

kalászfuzárium (Fusarium graminis) a május végi virágzási időben fertőzött ugyan, de 

jelentős kártétel itt sem alakult ki. Valószínűleg a júniusi alacsony hőmérséklet miatt az 

ismert és jellegzetes levélbetegségek helyett a sárga rozsda (Puccinia striiformis) okozott egy 

jelentősnek mondható járványt Szegeden és az ország több más pontján is. Ezzel a 

betegséggel szemben - mivel ez Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő – genotípusaink 

ellenállóságát nem tudjuk tesztelni, így egy ilyen év a genotípusok teljesítményének 

elbírálását megnehezíti.  

Az aratás július első két dekádjában lezajlott, és az átlagosnál valamivel alacsonyabb 

termést takarítottunk be. A relatíve alacsony termés legnagyobb valószínűséggel a hosszú 

hideg és csapadékos tavaszi időjárásnak, és a Szegeden kialakult sárgarozsda járványnak 

köszönhető. 

Az alkalmazott nemesítési rendszer 

Búzanemesítési rendszerünk a klasszikus pedigré módszeren alapul. Rendszerünk 

kialakulását speciális gépparkunk (Wintersteiger gépek) és munkaerő-ellátottságunk is 

befolyásolta. A genetikai változatosságot keresztezéssel, a kiegyenlítettséget többszöri 

egyedkiválogatással (kalászutódsorok) érjük el.  

A keresztezéseket kézi megporzással üvegházban, illetve tenyészidőben a 

tenyészkertben végezzük. Az F1 nemzedéket legtöbbször üvegházban neveljük föl, így a 

keresztezéstől számított egy éven belül földbe kerülhet az F2 generáció is.  

Az F2 nemzedéket tág térállásban (sortávolság 30 cm) vetjük el és az alapvető 

morfológiai és kórtani követelményeknek megfelelő növényekről kalászt szedünk.  

E kalászok termését egyenként kalászutódsorokba (F3) vetjük. A morfológiailag 

kiegyenlített kalászutód-sorok (F3-F5) termését ismétlés nélküli, információs 

teljesítménykísérletbe („B” kísérlet) vetjük (parcellaméret 6,5 m
2
), de ezzel párhuzamosan a 

genetikai tisztaságot kalászutódsorokban tartjuk fenn. A legjobban szereplő törzseket ezután 

négyismétléses kísérletben („C” kísérlet) vizsgáljuk. Ekkor már minden törzsnek van 
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vetőmag-szaporítása és minimálisan 48 kalászutódsora. A legjobb, fejlett törzsek tesztelését 

ezután, az ország 7-10, ökológiailag eltérő termőhelyén beállított „tájtörzs” kísérletben 

folytatjuk. 

A következő évben azokat jelentjük be fajtajelöltként a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH) vizsgálatokra, amelyek kiváló termőképességéről, kórtani 

alkalmasságáról, és technológiai minőségstabilitásáról és alkalmazkodó képességéről 

meggyőződtünk. A szelekciós munkát az egész nemesítési folyamat alatt különböző kórtani 

tesztek, télállósági, szárazságtolerancia és minőségi vizsgálatok segítik. 

Szelekciós nyomás és a búzanemesítés legfontosabb számai 

Az öntermékenyülő kalászosok nemesítésének sajátossága a nagyszámú genotípus 

tesztelése. Az egyes szelekciós lépcsőfokok között – különösen a még szegregáló 

generációkban – legtöbbször a nemesítési anyag 5 – 10%-a jut csak tovább, és alig van olyan 

lépcső, ahol 80 százaléknál kisebb szelekciós nyomást alkalmaznánk. A teljes nemesítési 

folyamatot figyelembe véve, az átlagosan 7-8 év alatt előállított fajtajelöltek csak 5-10 

ezrelékét teszik ki a kezdeti kombinációk számának. 

A szelekciós munka 2012/13 évi legfontosabb számairól az 1. táblázat ad eligazítást: 

1. táblázat. Tenyészkerti adatok, 2012/2013 

*Dalmand, Kisújszállás, Kiszombor, Kocs, Lippó, Mezőhegyes, Prügy, Szeged, Táplánszentkereszt 

**Szeged-Kecskés, Szeged-Öthalom védett, -nem védett, Táplánszentkereszt, Kiszombor BIO, Kiszombor 

*** Az egysoros parcellákkal együtt 

A 2012/13 búzaévben az üvegházban és a szántóföldön összesen 1200 keresztezést 

végeztünk el búzában, durumbúzában. A keresztezéseket kézi kasztrálással, izolálással és 

beporzással végeztük. 2013-ban 1.180 F1 kombinációt neveltünk fel (legnagyobb részüket 

üvegházban), melyeket aratás után az F2 szelekciós kertbe vetettük el. F2-ből mintegy 1136 

kombinációból vetettünk 3408 egysoros parcellát a szelekciós kertbe. 

Az F2 generációból és a kalászszelekciós kertből 66 ezer kalászt válogattunk ki, 

amelyekből a cséplés és szembonitálás után 2012 őszén 20 kalászszelekciós kísérleti egységet 

(összesen 19.200 kalászutódsor) vetettünk el, amelyben mintegy 2.300 genotípus (F3-F4 

generáció) foglal helyet. 

Generáció, kísérlet típus tételszám hely 

 Keresztezés 1200 Üvegház + Kecskés

 F1 generáció 805 Szeged-Kecskés telep, Üvegház

 F2 generáció 3408 Szeged-Kecskés telep

Kalászutódsorok (F3-F5) 19200 Szeged-Kecskés telep

 Információs „B” kísérletek (F4-F5) 2184 Szeged-Kecskés telep

4 ismétléses „C” kísérletek (F5-F6) 1536 Szeged-Kecskés telep

B & C szaporítás kalászsorok 22772 Szeged-Kecskés telep

C szaporítás parcellák 224 Szeged-Kecskés telep, Kiszombor

C szaporítás Csíkok 792 Szeged-Kecskés telep

Kiegyenlített törzsek 4 ismétlés (F6-F7) 1152 kilenc termőhelyen *

Fajták, jelöltek 6 termőhelyes** vizsgálata 756 hat termőhelyen **

Fajtajelöltek fajtafenntartásai 5580 Szeged-Kecskés telep, Kiszombor

Élő fajták fajtafenntartásai 5664 Szeged-Kecskés telep, Kiszombor

Fajták, jelöltek szaporításai 11280 Kiszombor

Bázisvetőmag (SE) előállítások 20 Kiszombor

Összes vetett parcella*** 76948 

 Összes vetett nemesítési célú terület 29.1 ha  
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Az F3 és F4 kalászutódsorokból több mint 14.000 szelektált, fenotípusosan kiegyenlített 

kalászutódsort arattunk le, majd szembonitálás és minőségvizsgálati gyorsteszt (NIR) 

eredményeik alapján 2.040, kontrollokkal együtt 2184 törzs került ősszel ismétlés nélkül 

elvetésre a 91, egyenként 24 parcellás „B” törzskísérletbe. A fentieken kívül minden „B” 

törzsnek 12 kalászutódsora van elvetve, így az információs kísérletek genetikai tisztaságát 

több mint 25.000 kalászutódsorban tartjuk fönn. A nem közvetlenül nemesítési célú 

búzavetések parcella száma további 5-6000 parcellát tett ki a 2012/13 búzaévben. 

E hatalmas nemesítési anyagból aratás előtt és aratás utáni szelekciót elvégezve a 

2013/14 évi tenyészkertbe 250 F1, 504 F2 kombinációt, 24 kalászszelekciós blokkot, 86 „B” 

és 16 „C” törzskísérletet és sok más speciális kísérletet vetettünk el 2013 őszén. 

A 2013-ban learatott „B” törzsek terméseredményei a következőkben foglalhatóak 

össze: 

A 2012/2013. évi tenyészidőszakban 84 „B” törzskísérletben összesen 1.829 db őszi 

búza ill. őszi durum búza törzset (F5-F8 generáció) vizsgáltunk ismétlés nélkül 6,5 m
2
-es 

parcellákban Szeged-Kecskés telepen. Kísérletenként két kontroll fajtát (korai érésű GK 

Csillag és középérésű GK Petur) alkalmaztunk (néhány kísérletben hármat), melyek 

termésének átlagát vettük figyelembe az értékelésnél. Gombaölőszeres kezelést nem 

végeztünk a kísérletekben. 

A vizsgált törzsek közül 237 (13,0 %) nyújtott kontroll feletti termést, 1.592 (87,0 %) a 

kontroll alatt teljesített (1. ábra). 
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1. ábra: A "B" kísérletek parcelláinak terméseredményei a két kontroll

 (GK Csillag, GK Petur) átlagának %-ában, 2013
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A legtöbb törzs a 81-90 %-os termésszintet érte csak el, ez az összes „B” törzs 30,6 %-a 

(559 törzs). A 91-100 %-os termésszintet a törzsek 26,4 %-a (482 törzs), míg a 101-110 %-os 

szintet a törzsek csupán 10,1 %-a (185 törzs) képviselte. 

A 2013-ban learatott „B” törzsek közül az agronómiai tulajdonságok és a minőségi 

eredmények (NIR sikértartalom, esésszám, szemkeménység, Zeleny szedimentációs érték) 

alapján 264 genotípust vittünk tovább (a „B” törzsek 14,4 %-a) a következő 2013/2014. évi 

„C” törzskísérletekbe.  

Az új „C” törzskísérletek 2013 őszén két termőhelyen (Szeged-Kecskés és Kiszombor) 

kerültek elvetésre 4 ismétlésben. Minden „C” törzs rendelkezik 48 kalászutódsorral és egy 27 

m
2
-es szaporítás parcellával. A „C” törzsek szaporítása ezért 264 szaporítás parcellából és 

12.672 kalászutódsorból áll. 

 

A 2013-ban learatott „C” törzskísérletek eredményei a következőkben foglalhatóak 

össze: 

2012/2013 évi tenyészidőszakban 11 kísérletben összesen 236 őszi búza és őszi durum 

búza törzset állítottunk be ismétléses kisparcellás teljesítmény kísérletbe. A parcellákat két 

termőhelyen, Szeged-Kecskés telepen és Szeged-Öthalmon vetettük el. Standardként a korai 

érésű GK Csillag és a középérésű GK Petur szegedi búzafajtákat használtuk. A 

terméseredményeket és a technológiai minőség paramétereit ezekhez, illetve átlagértékükhöz 

viszonyítottuk. Kísérleteink egyik termőhelyen sem kaptak fungicides védelmet.   

Az ismétléses törzskísérletek búzatörzseinek csaknem háromnegyedének termésszintje 

nem érte el a standardok kísérleten belüli átlagának 95 %-át. (2. ábra). Az előző évek 

tapasztalatainak figyelembe vételével ennek fő okait a standard fajták agronómiai reakcióiban 

kell keresni.  

2013-ben nem volt súlyos kalászfuzárium járvány. A természetes levélrozsda és 

lisztharmat fertőzöttség alacsony-közepes mértékű volt, a levélfoltosság kártétel sem ért el 

olyan mértéket, ami a termésszintet jelentősen befolyásolta volna. Egyedüli termésre jelentős 

hatással bíró gombabetegségként a viszonylag sárgarozsda (Puccinia striiformis West.) 

járványt lehet megjelölni, ami viszont azon túl, hogy súlyos formában ritkán lép fel, 2013-ban 

csak az egyik termőhelyen, Szeged-Kecskésen jelentkezett. A GK Csillag és a GK Petur 

egyaránt nagyfokú toleranciát mutattak ezzel a gombabetegséggel szemben. Mindkét standard 

fajtánk kifejezetten intenzív típust képvisel.  

A bőséges kora tavaszi csapadék, majd a május elejétől aratásig rendkívüli 

gyakorisággal jelentkező kis mennyiségű esők ideális körülményeket teremtettek a rekordhoz 

közeli termésszintek realizálására. Ennek legmegfelelőbb alanyai éppen a kimagasló, a 

tritikálékéhoz hasonló szintű foszfor-reakcióval jellemezhető GK Petur és GK Csillag fajták 

voltak. Nagy jelentősége volt a kísérleti vetőmagok eredetének és a feldolgozási módnak is. A 

standardok Kiszomborról származó, jó körülmények között termelt magas szaporítási fokú 

vetőmagjainak és a szegedi eredetű, aszályos körülmények között termelt,„házi” tisztítású és 

kézi csávázású búzatörzsek vetőmagjainak kelési erélye és csírázási százaléka nagy eltérést 

mutathatott. A dőlésre hajlamos búzatörzsek is alulmaradtak termésben az erős szárú 

standardokhoz képest. A meteorológiai és agronómiai tényezők eredőjeként a standard fajták 

termőképessége a reálisnál nagyobb súlyt kapott 2013. évi kísérletekben. A szelekciós 

döntéshozatalnál éppen ezért nagyobb engedményeket tettünk egyes genotípusok 

termőképességénél, ha más kedvező tulajdonságaik ezt megfelelően ellensúlyozták. 
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A többnyire F5-F8 nemzedékeket képviselő C törzsek szelekciós kritériumrendszerében a 

majdani DUS követelményeknek való megfelelés is fontos szempont. Ennél a pozitív 

szelekciós lépcsőnél így kizáró ok volt az adott törzs heterogén volta, az elégtelen számú 

altörzsek (rokonság), azok egymáshoz vagy az alaptörzshöz viszonyított morfológiai, 

agronómiai vagy rezisztenciális heterogenitása. 

A következő évi több termőhelyes teljesítménykísérletekbe továbbvitt búzatörzseink 71 %-a 

haladta meg a két standard átlagának termésszintjét.  

2. ábra. C törzskísérletek összes genotípusának (fent) és a tájtörzs kísérletbe továbbvitt 

genotípusoknak (lent) termőképesség szerinti megoszlása 2013-ban. A termésadatokat a 

kísérletekhez tartozó standardok átlagának százalékában határoztuk meg, két termőhely 

alapján. 

 

 
 

 
 

 

Komplex technológiai minőségvizsgálat keretében (2. táblázat) a C kísérletek 

termőképesség szempontjából előszelektált búzatörzseinek termésmintáit vizsgáltuk. 

Meghatároztuk a kiőrlési hányadot, a nedves- és szárazsikér tartalmat, a sikérminőségi 

jellemzők közül a sikérterülést, az esésszámot, a farinográfos vízfelvételi kapacitást és a 
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farinográfos értékszámot, a tészta kialakulási időt, a stabilitási értéket (ICC) és a Zeleny 

indexet, a fizikai paraméterek közül a Perten SKCS szerinti szemkeménységet, 

ezerszemtömeget és szemátmérőt mértük a termésminták feldolgozása során.  

A további pozitív szelekció szempontjából alkalmatlan genotípusokat a különböző 

technológiai minőségi paramétereknél a C kísérletek szintjére specifikált, termőképességtől is 

függő határértékek felállításával zártuk ki. A tájtörzs kísérletbe sorolt búzatörzsek az átlagos 

nedves sikér tartalma 28,8 % volt, ami az elmúlt 10 év vizsgálati átlageredményeit tekintve az 

alacsonyabbak közé tartozik. Ez viszont a 2012. évitől eltérően nem általánosan volt jellemző 

a búzatörzsekre, hanem meglehetősen nagy szórást tapasztaltunk a sikértartalomban, 

mégpedig az intenzívebb és nagyobb hozamot mutató genotípusok rovására. Az előszelektált 

és részletes minőségvizsgálatba vont búzatörzsek közül 11 sikértartalma 25 % alatt maradt, 

míg ugyanennyié meghaladta a 32 %-ot.  

A szemtelítődéskor jelentkező sok csapadék a a keményítő beépülését elősegítette, a 

fehérje (sikér) képződésnek viszont nem kedvezett. Jellemzően nagyméretű, „lisztes” 

gabonaszemek növekedtek a kalászokban, relatíve alacsony fehérjetartalommal. 

A sikérminőséget ez a tendencia ugyanakkor nem érintette negatívan, a sütőipari 

farinográfos értékszámok átlagosan 72 felettiek voltak, ami A2 kategóriát jelent. A 

búzatörzsek Többsége A1-A2 kategóriába esett, egynegyedük képviselt B1 sütőipari 

minőséget, ami természetesen még mindig stabil malmi kategóriát takar. B2 minőséget pedig 

mindössze három esetben mértünk. A Zeleny-index átlaga 38,8, az esésszámoké 393 volt. Ez 

utóbbi az egyik legmagasabb értéknek számít az éves átlagok között. A legalacsonyabb 

esésszám értékek is 300 körüliek voltak, ami jóval meghaladja a sütőipari szempontból 

limitjek számító 250-es értéket. Egyetlen kivétel a 115. parcellaszámmal jelzett genotípus, 

melyet kifejezetten takarmány célú hasznosításra nemesítünk.  

2. táblázat. C törzskísérletek szelektált búzatörzseinek fontosabb technológiai minőségi 

paraméterei 2013-ban. (Fent kékkel jelölve az elmúlt tíz évjárat átlagértékei.) 

 
2004-2013 ÉVEK ÁTLAGAI 

ÉV 

 SIKÉR F A R I N O G R Á F HAGB. P E R T E N  

Kiőrlés NS Ter. Vizfelv. Tészta Ért. Min. Stab. Esés-

szám 

SKCS SKCS Zeleny 

% % mm kép. kialak. szám 
kate- 

gória 

ICC Szem-

ke-

ménys. 

Ezersz. (ml) 

   % 
idő 

(min) 
(-) min sec (g)  

2004 56,5 31,2 4,1 57,7  73,0 A2  378 76 40,1  

2005 49,8 29,2 2,3 55,8  74,1 A2  325 62 39,6 35 

2006 51,9 27,3 2,0 56,9 5,1 72,1 A2 10,6 365 60 39,1 35 

2007 66,7 30,5 2,4 59,8 6,0 77,3 A2 10,7 364 65 40,1 34 

2008 70,1 29,6 2,4 57,2 3,7 70,1 A2 8,3 340 71 40,9 44 

2009 69,8 28,7 1,7 57,7 5,1 73,4 A2 9,1 309 61 40,9 46 

2010 70,3 29,4 4,0 58,4 3,8 53,9 B2 6,1 303 67 35,0 47 

2011 67,6 30,1 2,5 56,3 5,5 75,6 A2 9,9 343 64 40,3 42 

2012 69,0 28,0 2,6 57,1 5,8 75,4 A2 9,4 401 76,5 41,7 38 

2013 65,2 28,8 3,1 59,1 5,1 73,7 A2 8,7 393 56,9 40,6 39 

Törzs A TÖRZSEK 2013 ÉVI MINŐSÉGI ADATAI 

kódja             

38 60,7 28,9 4,0 61,3 15,0 100,0 A1 9,0 457 60 39,2 40 

39 61,3 25,6 2,8 60,6 2,0 72,5 A2 13,0 403 70 46,0 52 

40 68,0 24,8 1,3 56,2 11,0 91,9 A1 13,5 401 55 37,8 37 

41 61,1 25,7 3,5 60,2 2,0 66,9 B1 6,1 371 71 44,6 44 

52 73,0 30,4 3,5 57,6 4,2 78,2 A2 10,1 421 48 40,2 33 
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2. táblázat folytatása: a szelektált törzsek minőségi adatai 

 

 Kiőrlés NS Ter. Vizfelv. Tészta Ért. Min. Stab. Eséssz. Sz.kem Ezersz. Zeleny 

53 73,2 31,5 4,8 57,2 4,3 83,4 A2 12,5 413 51 41,9 35 

55 63,4 32,0 4,8 57,5 4,7 76,7 A2 10,9 402 25 38,9 29 

56 63,5 31,2 5,0 55,8 4,0 68,2 B1 5,3 375 23 33,8 25 

58 68,5 33,8 8,0 61,6 3,4 55,9 B1 3,7 446 44 48,0 32 

76 68,2 34,7 7,5 62,8 3,5 73,7 A2 8,0 419 56 46,2 43 

79 63,8 35,5 10,5 60,6 3,2 61,4 B1 2,8 416 54 46,7 34 

81 66,4 30,3 4,5 59,7 5,4 67,4 B1 5,0 427 51 45,7 36 

99 66,1 34,2 3,8 63,4 13,3 93,0 A1 12,6 410 64 43,1 48 

101 68,8 32,8 3,5 63,5 5,7 84,4 A2 12,6 415 65 45,0 55 

104 62,1 31,2 4,0 56,4 4,9 77,8 A2 13,4 360 36 42,5 33 

110 61,0 31,8 2,3 61,9 15,0 100,0 A1 13,0 414 70 41,0 70 

112 61,2 30,1 1,8 59,9 14,9 79,8 A2 13,4 396 66 40,7 67 

114 65,9 26,4 0,8 57,1 1,7 58,6 B1 2,5 465 63 36,7 42 

115 67,0 25,7 1,5 56,4 1,7 53,6 B2 2,1 413 62 36,3 34 

134 58,7 28,8 1,8 59,6 5,7 79,4 A2 9,0 455 74 34,2 39 

140 65,3 30,5 6,0 57,3 5,2 70,4 A2 6,6 406 77 37,5 38 

141 64,6 30,8 6,5 61,0 4,0 65,7 B1 4,8 383 63 40,5 36 

142 66,2 32,1 3,8 56,0 7,3 89,3 A1 13,3 429 61 38,0 59 

150 63,2 32,4 5,0 55,4 4,3 73,1 A2 8,1 277 49 35,4 42 

159 66,0 34,0 4,8 63,0 3,8 70,4 A2 6,4 342 65 40,1 50 

161 63,8 31,5 6,0 56,5 4,0 64,4 B1 5,6 376 30 39,2 22 

168 69,0 30,3 3,5 61,0 4,0 64,4 B1 5,3 423 55 41,7 35 

171 74,5 27,7 3,3 58,8 4,3 60,8 B1 4,3 405 60 39,1 28 

173 65,8 23,4 0,5 57,9 1,9 63,5 B1 4,5 413 55 45,4 36 

173 68,9 22,7 1,5 56,8 1,8 59,5 B1 3,3 410 56 44,3 34 

180 63,7 30,8 2,5 59,5 8,8 88,6 A1 13,3 459 66 38,6 47 

182 65,2 32,1 2,8 60,2 8,0 87,2 A1 13,0 460 64 38,9 46 

190 67,0 27,9 4,5 59,1 5,0 79,8 A2 13,0 392 52 39,4 32 

191 65,5 28,3 4,3 59,5 4,0 79,4 A2 12,9 467 55 41,4 35 

194 67,1 23,6 0,5 55,7 1,9 69,9 A2 13,8 314 57 36,7 33 

201 57,3 28,1 0,5 59,4 2,0 72,2 A2 11,7 455 75 33,1 59 

208 65,2 26,7 2,5 55,9 8,0 84,4 A2 13,7 454 64 38,2 35 

209 67,8 22,7 3,0 57,4 1,7 60,5 B1 4,9 459 61 35,3 35 

210 67,4 23,8 0,5 57,6 2,0 67,7 B1 7,2 461 63 37,5 38 

242 67,8 25,7 0,8 61,2 5,5 85,5 A1 13,4 429 61 43,1 38 

247 68,4 24,0 1,0 59,1 2,5 52,5 B2 3,5 154 52 46,4 35 

249 65,3 22,1 1,5 58,5 2,2 66,7 B1 3,4 362 59 44,4 33 

250 66,9 21,9 0,0 58,4 2,2 71,9 A2 13,4 354 54 46,3 36 

255 65,1 25,1 1,5 61,2 3,0 73,4 A2 9,1 397 66 43,8 30 

257 46,8 23,3 2,5 56,8 1,9 44,9 B2 1,8 62 37 47,0 26 

264 64,9 24,8 1,0 58,8 3,0 70,7 A2 6,4 291 62 40,8 39 

274 63,2 26,9 2,0 56,0 1,8 66,2 B1 7,0 317 36 37,8 21 

276 66,3 32,4 2,0 62,3 5,9 82,9 A2 12,5 403 61 44,7 42 

280 61,6 30,2 3,3 55,8 4,5 72,2 A2 7,8 363 31 34,8 23 

281 66,6 31,7 2,8 62,0 5,4 77,5 A2 9,3 417 61 42,0 36 

282 62,2 37,3 2,8 65,0 8,2 80,6 A2 10,1 441 72 41,2 40 

 

Tovább szelektált búzatörzseink többnyire keményszeműek voltak. A Perten-féle 

szemkeménységek átlagértékei viszont - a csapadékosabb évjáratnak megfelelően – alatta 

maradt a 2012. évi értékeknek. Tésztaipari mérőszámaik tekintetében is jól teljesítettek 

(átlagos stabilitás érték /ICC/ 8,7), csaknem minden törzs hozta a pannon standard vagy a 

pannon prémium kategória stabilitásai határértékét. 

A learatott 184 C törzs közül 2013-ban 40-et állítottunk be a kilenc termőhelyen elvetett 

(Szeged, Dalmand, Kiszombor, Mezőhegyes, Lippó, Kocs, Kisújszállás, Prügy és 

Táplánszentkereszt) négyismétléses országos kísérleti hálózatunkba (3. ábra).  
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3. ábra. A 2013/14 évi több termőhelyes tájtörzskísérlet elhelyezkedése 

 

 

Az elismert fajták és fajtajelöltek fajtafenntartásának törzskeverék (TK) és SE 

szaporításai 2013-2014  
(dr. Beke Béla) 

 

A GK Kft-ben folytatott közhasznú tevékenység, ami elsősorban a Kutatás Fejlesztés 

területén a fajta előállítást szolgálja közvetve hat a magyar szántóföldi növénytermesztés 

eredményességére. Egy fajta születése (állami elismerése, köztermesztésbe kerülése) több 

összehangolt és egymásra épülő kutatási terület (rezisztencia, minőség, molekuláris, 

biotechnológiai genetika, technológia, kísérleti technika stb.) eredményeinek köszönthető. 

Egy-egy fajta elismerését megelőzően, de az elismerést követően is csak abban az 

esetben kerülhet köztermesztésbe és szolgálhatja a használóinak gazdálkodását, ha megfelelő 

mennyiségű, magas biológiai értékű vetőmag áll rendelkezésre. 

A vetőmagvaknak, mint biológiai alapoknak szakszerű és megbízható előállítását 

szolgálja a fajtafenntartás és az abból származó TK (breeding seed, TörzsKeverékek) és 

prebázis (SE) szaporítása, ami aztán a fajta keresletének függvényében kerül 

továbbszaporításra (E, I. fok, II. fok) és értékesítésre, végül is a végtermék előállításra (malmi 

búza vagy egyéb ipari felhasználás). Ezért nagyon változó az egyes években elvetett SE 

szaporítások mennyisége. Mivel 2013-ban szaporításaink bőven teremtek, a 2013/14 évi 

területet a megmaradó készletek miatt jelentősen lecsökkentettük, ez jól látható a 3. 

táblázatból. 
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3. táblázat. A kalászosok 2012/13-ban és 2013/14-ben elvetett SE szaporító területe. 

Fajta és fajtajelölt SE bejelentett terület ha 

(2012-2013) 

SE bejelentett terület ha 

(2013-2014) 

Őszi búza fajták   

GK Bani 0,4  

GK Békés 1,2 1,2 

GK Berény 1,2 1,0 

GK Csillag 1,2 1,2 

GK Fény 0,5  

GK Futár fj. 0,8 1,2 

GK Göncöl 0,5  

GK Hajnal 0,6  

GK Hunyad 0,3  

GK Kalász 0,6  

GK Körös 1,4 1,4 

GK Petur  0,5  

GK Rozi  0,5  

GK Szala 1,6  

GK Verecke 0,3  

GK Vitorlás 0,5  

Jubilejnaja 50 0,5  

GK 17-11 fj.  0,2 

GK 63-11 fj. 0,3 0,2 

GK Pilis fj. 0,3 1,4 

GK Mentor fj. 0,4 1,2 

Árpa fajták   

GK Rezi 0,25  

GK Stramm 1,0  

GK Árpád ő.árpa 0,25  

GK Judy 1,4 0,8 

Zab fajták   

GK Impala ő.zab 0,25 0,2 

Tritikálé fajták   

GK Rege tritkálé 0,3 0,3 

GK Szemes tritikálé 0,8 0,8 

GK Tc5.11  0,6 

Mindösszesen:  17,8 ha 11,8 

 

A SE szaporítások mindaddig évről évre ismétlődnek, amíg egy fajta a kereskedelmi 

forgalomba van, a gazdálkodók igényt tartanak egy-egy adott fajtára. A fajtafenntartás 

különböző fázisai, a TK, SE előállítás, minden évben megvan és az ebből továbbszaporításra 

kerülő E, I. és II. fokok is. 

A fenti folyamatok költségeit, beleértve a nemesítést is, a kereskedelmi forgalomból 

származó bevételek és a szabadalmaztatott fajták utáni jogdíjak bevételei biztosítják. Itt kell 

megjegyezni, hogy sok esetben a kisebb forgalmú, kevésbé elterjedt fajták bevételei nem 

elegendőek az adott fajta finanszírozására, de fenntartásuk fajtapolitikai szempontból még 

indokolt (lokális, speciális felhasználás). Az ilyen a fajták szaporításának és a nemesítésének 

a költségeit azok a fajták biztosítják, amelyek bevételei többszöröse a költségeiknek, ezért 

nagyon fontos a szakszerű és egy adott fázisban végzett közhasznú, non –profit tevékenység. 
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Az állami fajtakísérletekben általában több második éves fajtajelölt szerepel úgy, hogy 

két éves eredményei alapján, remélhető, hogy a harmadik évi eredménye is jó lesz és 

megkaphatja az állami elismerést. Az ilyen fajtajelöltek esetén a GK Kft a saját kockázat 

vállalása mellett a hivatalos elvárásoknak megfelelően, egyedi szaporítási engedélyt kér. Az 

egyedi szaporítási engedély azért szükséges, hogy a vetőmag szaporítási lépcsőket gyorsítsuk 

azzal, hogy az elismerés évében az új jelöltből illetve új fajtából rendelkezzünk már 

fémzárolt, tehát államilag (NÉBIH) által ellenőrzött így forgalomba hozható vetőmaggal.  

Egyedi szaporítási engedélyt kértünk és kaptunk 2013/2014-re a GK 17.11, a GK 63.11. 

aestivum és a GK Tc5-11. (GK Maros) triticálé, harmadik éves fajtajelöltek SE előállítására. 

Ha nem kerülnek minősítésre, akkor fémzárolásuk sem történik meg, tehát mint vetőmagok 

nem kerülnek továbbszaporításra.  

A 3. táblázatból kitűnik, hogy nem minden, még forgalomban levő fajtából (pl: GK Öthalom, 

Jubilejnaja 50, GK Kalász, GK Tisza stb.) volt a 2013/14 évi tenyészidőszakban SE előállítás. 

Mivel az átlagos szaporodási hányados évjárattól függetlenül legalább 16 szoros, ezért 

azokból a fajtákból, amelyek iránti vetőmagigény mérsékeltebb, vagy van még raktáron 

úgynevezett „Ó” készlet, nem állítunk elő szuperelitet. Az előző évek előállításaiból 

megtermett és fémzárolt mennyiségnek a várható igényeknek megfelelően, csak egy része 

került továbbszaporításra (E, I.fok). A megmaradt SE-teket, mint biológiai tartalékokat, 

gondos raktározás mellett, folyamatos ellenőrzésnek (csírázóképesség, kártevőmentesség, 

nedvességtartalom ellenőrzése) vetjük alá, hogy magas biológiai értéke megmaradjon, mivel 

ez képezi a következő évek Elit, I. II. fok szaporításainak alapját. 

 

Durum búzanemesítés  

(dr. Beke Béla) 

 

A Gabonakutató Nonprofit Kft-ben folyó durum búza nemesítés legfontosabb 

eredménye 2013-ban az volt, hogy a 2012 őszén bejelentett két fajtajelölt (GKD 286.12, GKD 

296.12) az állami fajtakísérletekben (NÉBIH) a standardok szintje felett termett (4. táblázat), 

így a 2014-ben tovább vizsgálják őket. A két fajtajelölt 2013. évi DUS teszt eredményeik is 

jók voltak. A részletes és legfontosabb minőségi paraméterek a standard GK Bétadurhoz és 

GK Selyemdurhoz hasonlítva (NÉBIH 2013) a 4. táblázatban láthatók. 

4. táblázat. A durum fajtajelöltek 2013 évi eredményei a NÉBIH kísérletben 

Kód 

kombináció 
Termés a standard % Minőség Koraiság DUS 

GKD 286.12. 

KamutxPnd/TurgidumW 

101,6 mint a 

standard 

korai rendben 

GKD 296.12.  

BD546-Pnd/Hrdf-Bétadur 

102,4 jobb a 

standardnál 

közép rendben 

Fajta, fajtajelölt 1000 

szem g 

Hl 

tömeg 

Fehérje 

% 

Karotin 

mg/kg 

Üvegességi

% 

Grízhozam 

% 

GK Bétadur 44,3 81,6 14,1 6,0 74,3 84,5 

GK Selyemdur 44,6 84,1 14,2 7,1 79,7 85,5 

GKD 186.12 fj. 43,1 84,4 13,8 7,1 85.1 86,1 

GKD 196.12. fj. 46,6 84,8 13,7 6,9 83,7 85,2 

 

A nemesítési gyakorlatnak megfelelően a jelöltek, fajtafenntartása A, B, és C törzs 

szinten megkezdődött az alap törzs  szaporítása pedig 100 m
2
-en folyik, ezzel biztosítva azt, 

hogy a bejelentésre és vizsgálatra átadott kísérleti anyag évről évre azonos legyen (DUS). 
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A fajtajelöltek fenotípusosan kiegyenlítettek, a fajtafenntartás során a cél az, hogy az 

esetleges minőségi bélyegekben, további javulás érjünk el és az esetleges minősítéskor a 

stabil jó minőségű törzs illetve törzsek legyenek felszaporítva SE, E vetőmag előállításához.  

A nemesítési munkák eredményeként 2013-14-ben is C törzs szinten 6 anyagot, míg 

ismétlés nélküli B törzs szinten 32 anyagot állítottunk kísérletbe, a korai generációk (F2, F3, 

F4, F5) mennyisége 450 db.  

Mivel a durum búzákkal szemben a minőségi elvárások sokkal nagyobbak, bizonyos 

paraméterek esetében (üvegesség, esésszám, Hl és 1000 szem tömeg) ebben az évben is 

végeztünk betakarítási kísérletet a két elismert fajtánál (GK Bétadur, GK Selyemdur).  

Az eredmények azt mutatják, hogy a betakarítási idő (optimális, és kései megázott) 

nagyon fontos, tehát a durumokat a lehetőségekhez képest (14-15 %-os víztartalom mellett) 

időben be kell takarítani, mert 20-30 mm-es csapadék bizonyos paramétereken sokat ronthat 

(felvásárlási árcsökkenés). 

A Kísérleti téren végzett betakarítási eredmények I. II. ( optimális I., megázott 2x10 mm 

csapadék II.) a következő volt (5. táblázat): 

5. táblázat. A kései betakarítás hatása a durumok minőségére 

Fajta I. optimális idejű aratás II. esők utáni aratás 

Hl 

kg 

1000 

sz. g 

Esés-

szám 

üvegesség 

% 

Hl 

kg 

1000 

sz. g 

esés-

szám 

üvegesség 

% 

GK Bétadur 82,6 41,4 221 88 78,6 38. 9 165 69 

GK Selyemdur 80.3 38,9 200 73 75,9 31,4 130 52 

 

Az eredmények is mutatják, hogy egy érett durum, ha megázik egyszer vagy kétszer 

jelentős minőségi romlás következhet be, bár a GK Bétadur esetében ez még mindig nem 

olyan mértékű, hogy a felvásárlási árát befolyásolná, (határértéken belüli). Talán ennek is 

köszönhető, hogy annak ellenére, hogy a fajta már több mint 17 éve van köztermesztésben, a 

részaránya a hazai durum termesztésben még mindig meghatározó (6. táblázat). 

6. táblázat. A durumok vetésterületén a fajták vetésterületi %-a hazánkban 2004-2013-ig. 

Év/ fajta GK 

Bétadur 

GK 

Selyemdur 

GK 

összesen 

Egyéb fajták 

% 

Szap. Fajta db 

M.o.- on 
2004 84,3 12,4 96,7 3,3 5 

2005 59,5 8,3 67,8 32,2 3 

2006 60,1 12,1 72,2 27,8 3 

2007 77,1 9,4 86,5 13,5 4 

2008 63,6 14,1 77,7 12,3 3 

2009 55,8 7,6 63,4 36,6 7 

2010 53,4 4,61 581 42 11 

2011 48,1 12,5 60,6 39,4 10 

2012 43,7 7,2 50,9 49,1 10 

2013 38,5 5,1 43,6 56,4 8 
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Nemesítési alapanyagok komplex lisztminőségének javítása a jó minőségű törzsek korai 

azonosítására.(Ács Péterné dr.) 

A Liszt laboratórium fő feladata a búzanemesítés támogatása korai generációs 

vizsgálatoktól a végső felhasználást segítő minőségi bélyegek meghatározásáig terjed. Ennek 

érdekében 2013-ban mintegy 16749 minőségi paramétert határoztunk meg a vizsgálatok 

során. Az eredmények lefedték a fajtabejelentés, fajtafenntartás, a korai és középkorai 

generációk szűrését, a termőképesség meghatározásokat, a herbicid és fungicid kísérletek, a 

rezisztenciavizsgálatok mintáit. Végeztünk vizsgálatokat a kukorica agrotechnikai kutatások 

kiegészítéséhez búza tartamkísérlet minőségi meghatározására.  

Vizsgálati minták: 687 db aestivum minta sütőipari elemzése, 1509 db minta Perten 

készülékkel történő vizsgálata, 1299 db genotípus tesztelése NIR készülékkel, 1509 genotípus 

Zeleny és 73 minta cipósütési értékelése, 103 minta extenzográfos meghatározása, valamint 7 

durum minta tesztelése. A mintavizsgálatok igényei a gyors mérési módszerek felé tolódtak 

el. 

Vizsgálati módszerek: A mikromódszeres vizsgálatokat (PERTEN SKCS 3100 

készülékkel H.I. vizsgálat, átmérő, ezermagtömeg, MININFRA – 5 NIR készülékkel nedves 

sikér, fehérje, Hagberg készülékkel esésszám, Brabender Zeleny készülékkel szedimentációs 

vizsgálat (MSZ EN ISO 5529:2010), követően a komplex analízishez Brabender Senior 

labormalommal BL 55-ös liszteket állítottunk elő. A lisztekből az MSZ EN ISO 21415-

2:2008 szerinti nedves sikér tartalmat, sikérterülést, és Brabender Farinográffal az MSZ 6369-

6:2013 szerinti farinográfos jellemzőket (a farinográfos vízfelvevő képességet, a 

tésztakialakulási időt, farinográfos minőségi értéket és kategóriát, ill. stabilitási értéket) 

határoztunk meg. Az extenzográfos vizsgálatot az MSZ ISO 5530-2:2013 szerint végeztük. 

Magyar Szabvány szerinti cipótérfogat, alaki hányados és metszet terület mérésére is sor 

került. 

A szegedi nemesítői anyagon végzett fontosabb minőségvizsgálatok átlagai 2013-ban a 

következők voltak: 

Kiőrlés: 66,1 %, Nedves sikér: 30,2 %, Sikérterülés: 3,3 mm, Vízfelvevő képesség: 

61,0 %, Tésztakialakulás: 7,3 perc, Sütőipari érték: 76,8 A2; Stabilitás: 9,8 perc, Esésszám: 

330 sec,  Szemkeménység: 57; Zeleny: 34,6 ml, Fehérje: 12,8 %; Cipótérfogat: 881 cm
3
. 

 

Fungicid kezelés hatása a búzafajták minőségi paramétereire (Ács Péterné dr.) 

Az elmúlt évtizedben a meglehetősen szélsőséges időjárásoknak köszönhetően 

hazánkban termelt gabonákat többször is sújtotta jelentős mértékű fuzárium fertőzés. A 

védekezés túlnyomó részt fungicidekkel történik, és ez minőségi következményekkel is járhat. 

Jelen munkánkban ezen tényezők kölcsönhatásait vizsgáljuk.  

A kísérletek anyaga a 2010. és 2011. évben Kiszomboron, optimális agronómiai 

körülmények között termesztett, kukorica előveteménnyel provokált, természetes 

fuzáriumfertőzésnek kitett 3 különböző búza genotípus volt (Fogékony=S, Mérsékelten 

fogékony=MS és Mérsékelten rezisztens=MR). Mindegyik genotípust 8 különböző 

fungiciddel kezeltünk (Falcon, Cherokee, Prosaro, Caramba, Eminent, Juwel, Folicur Solo, 

Alert S). A betakarítás után kapott kombájntiszta búzamintákból a következő vizsgálatok 

készültek el: esésszám, szedimentációs vizsgálat, a nedves sikér mennyisége, cipósütési 

vizsgálat és extenzográfos vizsgálat. 

Az igen esős 2010-es év súlyos minőségromlást okozott a kontrollban. Az esésszám 

tekintetében 174, 204 és 145 sec kontroll átlagokat jelentett, míg 2011-ben 336, 262, 263 sec 
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értékeket kaptunk. A fungicid hatások 2010-ben mutatkoztak meg igazán, ahol a fogékony 

fajta esetén, mindegyik kezelés szignifikánsan pozitív eredményt adott, a másik két 

genotípusnál a Prosaro és Falcon volt igen eredményes (300 sec feletti értékeket adva). 2011-

ben a fungicidek hatása nem volt számottevő.  

Két év tekintetében a fungicid hatás erősebbnek bizonyult a fungicid-fajta 

kölcsönhatásnál (F érték: 63:25), de pl. a mérsékelten rezisztens genotípus esetén a Folicur 

Solo használata mindkét évben szignifikánsan negatívan befolyásolta az esésszám értéket. 

Zeleny szedimentációs vizsgálatnál is erősebb volt a fungicid hatás a fungicid-fajta 

kölcsönhatásnál (F érték: 5,54: 2,29), de míg 2010-ben a MS és MR esetén a Falcon és 

Caramba kezelések adtak szignifikánsan pozitív eredményt, addig 2011-ben a Folicur Solo 

volt a legeredményesebb. A nedves sikérnél ritkán kaptunk szignifikáns hatást, azt is inkább 

az S fajtánál. Itt némi minőségromlást tapasztaltunk a Cherokee, Eminent, Juwel és Alert S 

kezeléskor.  

A cipósütési vizsgálatok eredménye a két évben igen eltérő volt. 2010-ben a kezelések 

szignifikánsan negatívan befolyásolták (csak 4 minta esetén kaptunk pozitív eredményt). 

2011-ben viszont a kezelések javították ezt a paramétert. Az extenzográfos vizsgálatok 

mutatták a legérzékenyebb reakciót. A 135 perces energia értéket vizsgálva a 2010-es év igen 

gyenge (sokszor nem mérhető) kontroll mintáihoz képest a kezelt minták minden esetben 

jobbnak bizonyultak. 2011-ben az S fajta kontrollja adta a legmagasabb értéket (146cm
2
) a 

kezelt mintáihoz képest, itt 4 esetben (Falcon, Cherokee, Alert S, Folicur solo) szignifikánsan 

negatív eredményt is kaptunk. A másik két fajtánál három esetben tapasztaltunk 

szignifikánsan javító hatást (Juwel, Caramba és Alert S).  

A különböző fungicidek járványos években lényegesen, de eltérő mértékben javították a 

liszt minőségi paramétereit. Járványmentes években a hatás többnyire mérsékelt volt, néha 

rontott. A vizsgált fungicidek közül a legnagyobb javulást a Prosaro, Falcon és Caramba 

kezelések adták. Az ellenállóbb fajtánál a minőségmódosulás mérsékelt, de paraméterenként 

eltérő. Úgy gondoljuk, hogy a minőségi búzatermesztésnél a betegség elleni preventív 

védekezésen túl fungicidhatást is érdemes lenne e tekintetben alaposabban vizsgálni.  

 

Kalászos génbanki tevékenység 

(Óvári Judit, dr. Cseuz László) 

 

Intézetünk Kalászos Génbankját 1993 óta működtetjük, melynek célja, hogy a búza és a 

rokonsági körébe tartozó kalászos gabonafajok biodiverzitását, változatosságát megőrizzük, 

ezzel hosszútávon hozzájáruljunk a biológiai alapok megteremtéséhez a fenntartható 

mezőgazdaság számára.  

Jelenleg gyűjteményünk több mint 7000 tételből áll. Ezek középtávú megőrzését, 

fenntartását, illetve leíró vizsgálatát végezzük. A génbankunk összetétele nemesítési 

alapanyagokból, tájfajtákból, genetikai alapanyagokból és egyéb rokonfajokból, illetve más 

kalászosokból áll össze.  

2013-ban 200 tétellel gyarapodott gyűjteményünk. Ezek a minták most több külföldi és 

hazai helyszínről érkeztek, így nagy változatosságot mutattak. Kaptunk mintákat árpából, 

zabból, Triticum monococcum-ból, Triticum turgidum-ból, Triticum spelta-ból, de hazai fajták 

és fajtajelöltek is megőrzésre kerültek. 
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A megőrzött tételek fajonkénti összetétele az utóbbi évnek, éveknek köszönhetően kicsit 

megváltozott. Az eddigi 84 % kenyérbúza visszaesett 82 %-ra, az 1 % részesedésű árpa és 

egyéb kalászos fajok (T. monococcum, T. dicoccum, T. turanicum, T. spelta, T. tauschii) 

aránya pedig megemelkedett 2-2 %-ra. A többi fajban néhány tized százalék volt csak a 

változás így 9 % a durumbúza, 3 % a tritikále és 2 % a zab részaránya (4. ábra). 

 

4. ábra. Génbanki tételek fajonkénti megoszlása 2013.
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Genotípusaink legnagyobb részét 68 %-t magyar anyagok teszik ki, 13 %-a más európai 

országokból, 14 %-a Észak- és Dél-Amerikából, 3 %-a Ázsiából származó, a maradék 1-2 % 

pedig Afrikából és Ausztráliából érkezett gyűjteményünkbe (5. ábra).  

5. ábra Génbanki tételek eredetének megoszlása 2013.
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 Széles nemzetközi kapcsolataink révén folyamatosan bővül külföldi mintáink száma, 

mely szélesíti anyagaink felhasználási területeit. A magcserék által még új és fontos 

információkat is kapunk anyagainkról, mellyel bővül az adattárunk is.  

Megőrzendő tulajdonságok alapján anyagaink 35 %-a valamilyen betegség rezisztencia 

gént hordoz (6. ábra), 25 %-a jó alkalmazkodó képességű és abiotikus stresszekkel szemben 

toleráns (fagytűrés, szárazságtűrés, stressz-tűrés), 25 %-ának valamilyen agronómiai 
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tulajdonsága (állóképesség, termőképesség, viaszoltság, koraiság) emeli ki jelentőségét, 10 

%-ának pedig liszt- és tésztaminőségi paraméterei kiválóak. 

6. ábra. Rezisztencia gént hordozó tételek megoszlása
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Génbankunk működése három nagy feladatkörből áll, úgymint megőrzés, regeneráció és 

jellemzés. Megőrzéshez az anyagok pontos regisztrációja és a tárolás feladatai tartoznak. 

Minden újonnan bekerülő genotípus kap egy azonosítószámot, melyhez aztán hozzárendeljük 

a további információkat. Pontosan rögzítjük a passport adatokat amit csak tudunk (név, faj, 

eredet, küldő vagy átadó adatai, legfontosabb tulajdonság, életforma). Magtételeink 200-250 

g-os kiszerelésben, tároló fóliákban légszáraz állapotban 4-5 °C-os hőmérsékleten 

klímakamrában van elhelyezve. 

A regeneráció során gyűjteményünk bizonyos része mindig felújítás alatt áll, hiszen 

csírázóképességéből folyamatosan vesztenek anyagaink az évek során. Felszaporításra 

kerülnek még azon genotípusok is, melyek mennyisége csökken a magminták küldése miatt, 

illetve amelyek kiválasztásra kerültek valamilyen egyéb felhasználásra.  

A megőrzött minták jellemzéshez a lehető legtöbb információt összegyűjtjük a 

különböző genotípusokról. Ide tartoznak a bekerüléskor megszerzett információk, a 

morfológiai leírás és az agronómiai jellemzők. Ezek mellett a genetikai hátterüket is elkezdjük 

vizsgálni a különböző fontos tulajdonságoknak, hogy még speciálisabb segítséget tudjunk 

adni a nemesítőknek a számukra megfelelő anyag kiválasztásához. Bizonyos magcseréknél az 

elküldött mintákról kapunk adatokat, melyek számunkra is értékesek és hasznosak. 

Intézetünk alapkollekciójából 2012. őszén a magtételek megújítása céljából mintegy 700 

genotípus került elvetésre Kecskés–telepi tenyészkertünkben, ez képezte gyűjteményünk aktív 

részét az elmúlt évben (3. kép).  

A tételek vetését 2012. október második felében végeztük, Wintersteiger Plotspider 

Seedmatic vetőgéppel kalászszelekciós kertünkben. A gyűjteményt 2 soros, úgynevezett 

ikersoros, 1,7 m hosszú parcellákba vetettük el, 15 cm-es sortávolságra és 8 cm-es 

szemtávolságra. November közepére a 2-3 leveles állapotot érték el a növények.  

Kora tavasszal a kísérletet jelzőkarókkal kitábláztuk a pontos adat-felvételezést segítve. 

Márciusban a hó után felvételeztük a gyűjtemény beállottságát és a genotípusok növekedési 

típusát. A tenyészidőszak folyamán a kísérletet többször is idegeneltük, így a kollekció 

kiegyenlítettségét is biztosítottuk.  

Május elejétől folyamatosan bonitáltuk a tételek virágzási időpontját. Amikor pedig az 

összes tétel kikalászolt felvételeztük a kalászok csúcsszálka méretét, amely fontos a 
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megkülönböztető bélyegek szempontjából. Állományunkban a magasság mérést is elvégeztük 

a teljes érés időszakában.  

A tenyészidő során az állományt háromszor kezeltük gyomirtóval, kétszer pedig 

gombaölő szerrel. 

 

 

3. kép. Génbanki felszaporítás 2013., Szeged, Kecskés-telep 

 

Az aratást teljes érésben, júliusban végeztük el. A 2 soros parcellákat kézzel arattuk le 

fizikai és diák dolgozók segítségével. A learatott genotípusok cséplését Wintersteiger LD 350 

típusú kévecséplő géppel végeztük el. Ezt követően a génbanki magtételeket tovább 

tisztítottuk Wintersteiger Seedboy kalászcséplővel.  Az anyagok ezután légszáraz állapotban 

kerültek be a hidegkamrába középtávú megőrzésre.  

A klímakamránkban tárolt tételek biztonsága érdekében tavasszal rágcsálóirtók 

kihelyezése történt meg a helyiségben. Hűtőkamránkban a megfelelő hőmérsékletet többször 

ellenőriztük, hogy megőrzött mintáink hosszútávra meg tudják őrizni csírázóképességüket. A 

minták mozgatásából adódó esetleges zacskószakadásokat a zacskók cseréjével megoldottuk. 

Klímakamránkban biztosítjuk az állandó 4-5°C-os hőmérsékletet és a megfelelő 

páratartalmat, hogy a megőrzött minták csírázóképessége – ezáltal a reprodukálhatósága – 

megmaradjon. 

A tenyészidő folyamán felvételeztünk néhány agronómiai tulajdonságot, mint például 

kelési erély, télállóság, növekedési típus, kalászolási idő, levélállás, növénymagasság. 

Betakarítás után meghatároztuk az ezerszemtömeget és néhány minőségi paramétert. A kapott 

adatok természetesen széles skálán mozogtak, hiszen a gyűjteményünkben szereplő anyagok a 

világ minden tájáról érkeztek, így más-más tulajdonságuk adja meg értéküket a nemesítők 

számára. 

Kalászolási idő tekintetében a legkorábbi és legkésőbbi anyag között 30 nap volt, vagyis 

egy teljes hónap. A felszaporított tételek legnagyobb része ebben az évben a középérésű 

csoportba tartozott (7. ábra). 

7. ábra. Génbanki tételek kalászolásának megoszlása 
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Anyagaink növénymagassága ebben az évben 30 cm és 155 cm között változott. A 

legnagyobb számban az átlagos (60-100 cm) tartományban szerepeltek a minták (8. ábra). 
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8. ábra. Génbanki tételek növénymagassága, 2013.

 

 

Az eredményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy génbankunk jelentősen 

hozzájárulhat a nemesítők munkájához, hiszen kiemelkedő alapanyagokat tud biztosítani a 

keresztezéseikhez vagy egyéb speciális kísérletekhez.  

Intézetünk több belföldi és külföldi kutató intézettel ill. génbankkal tartja a kapcsolatot. 

Ezen kapcsolatok révén számtalan magminta cseréjére került már sor. Intézetünk kalászos 

génbankja bekerült a nemzetközi körökbe, ezáltal ellátja közszolgálati szerepét is.   
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A génbanki alapanyag cserében résztvevő társszervezetek listája:  

Dobrudzha Agricultural Institute, General Toshevo, Bulgária 

Krasnodar Research Institute of Agriculture, Krasnodar, Russian Federation 

National Institute for Agricultural Technology (INTA),  Argentina 

S.I.S., Bologna, Olaszország 

CRA Agricultural Research Council CER Cereal Research Centre Foggia, 

Olaszország 

MTA MGKI Martonvásár, Magyarország 

CRA-SCV Unità di Ricerca per la Selezione dei Cereali e la Valorizzazione delle 

varietà vegetali S. Angelo Lodigiano, Olaszország 

MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged, Magyarország 

Szegedi Tudományegyetem, Növényélettani Tanszék Szeged, Magyarország 

Debreceni Egyetem AGTC KIT Karcagi Kutató Intézet, Karcag, Magyarország 

Mendel University Brno, Cseh köztársaság 

Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Temesvár, 

Románia 

Növényi Diverzitás Központ, Tápiószele, Magyarország 

Saatzucht Donau GmbH & CoKG, Probstdorf, Ausztria 

Munkánk eredményeként a kalászos fajokban csökkentjük a génerózió hatását. A 

nemesítés korábbi produktumait (visszavont fajták, elismerésre nem került, de értékes 

fajtajelöltek, begyűjtött vagy más gyűjteményekből kért tájfajták, vad fajok stb.) megőrizzük, 

és mint potenciális génforrásokat hosszú időn keresztül fenntartjuk így azok értékes 

génállománya nem vész el és a távoli jövőben is hasznosítható. Ezekkel a génforrásokkal a 

régióban sikeresen termesztett kultúrnövények minél teljesebb génállományát menthetjük át a 

későbbi nemesítési programoknak. 

 

In vitro Doubled Haploid (DH) növény előállítási módszerek fejlesztése és 

alkalmazásának lehetőségei a Gabonakutató nemesítési programjaiban  

(dr. Pauk János, dr. Lantos Csaba) 

A kettőzött haploid (doubled haploid) vagy más néven dihaploid növények a kutatás- és 

növénynemesítés területén különösen fontos szerepet töltenek be. Nemcsak a nemesítési 

folyamat felgyorsításához járulhatnak hozzá, hanem a homozigóta állapot gyors elérésén 

keresztül növényélettani és agronómiai szempontból fontos bélyegek (biotikus vagy abiotikus 

stressz rezisztencia) fixálása, genetikai „rögzítése” is több előnyt ad a kutatásban és a 

nemesítésben. 

A homozigóta növények gyors és költség hatékony előállítása világszerte az alkalmazott 

kutatás homlokterében áll. A Biotechnológia Osztályon több faj (búza, tritikále és paprika) in 

vitro androgenezisén alapuló portok- és izolált mikrospóra tenyésztés módszerének 

fejlesztésével foglalkoztunk. Tovább folytatva az együttműködést munkatársainkkal, az 

említett fajok listája még kiegészült árpa illetve zab in vitro DH növény előállítási 

módszereinek vizsgálatával is a 2013-ban. Nemesítési programunk fiatal munkatársai, új 

módszertani lehetőséget látnak az árpa és zab esetében is az androgenezis elmélyültebb 

kutatásában és nemesítési felhasználásában. 

Az előzőekben említett fajok (búza, tritikále és paprika) többségénél elmondható, hogy a 

portoktenyésztés a gyakorlati nemesítés számára jobb hatékonysággal alkalmazható, mint a 

mikrospóra tenyésztés. A mikrospóra tenyésztés jelenleg még világszerte elsősorban kutatási 



 

 

73 

 

 

terület, míg a portoktenyésztés rutinszerűen alkalmazott nemesítést segítő eljárás. A 

mikrospóra tenyésztés, ma még kihívásnak számító részterületek (albinizmus, alacsony 

regenerációs hatékonyság vagy alacsony spontán rediploidizáció) megoldása után, fel fogja 

váltani a portoktenyésztést. A mikrospóra tenyésztés különlegessége abban van, hogy a 

kézimunkaerőt alapvetően csökkenteni tudná, a portoktenyésztéssel szemben. 

Búza 

A búza portoktenyésztés módszerét használtuk fel hazai és külföldi nemesítési 

programok számára. A külföldi bérmunka jelleggel végzett kísérlet elengedhetetlen 

kiegészítője volt a kutatómunkák támogatásának. A kísérleti eredmények alapján a gyakorlati 

nemesítés számára ma már értékes módszer alkalmazásához jutottunk, és az eredményeket 

nemzetközi szinten publikáltuk (Lantos et al. Plant Breeding (2013) 132 (2): 149-154). 

Saját nemesítési programunkban is felhasználtuk a portoktenyésztési eljárást. 74 új DH 

törzset integráltunk nemesítési programunkba, és közel ezer előállított DH vonal került 

tenyészkerti kiültetésre, közvetlen a laboratóriumi kísérletekből.    

Tritikále 

Tritikále in vitro haploid előállítási kísérleteink a portok – és izolált mikrospóra 

tenyésztés fejlesztésére és gyakorlati alkalmazásának vizsgálatára fókuszáltunk. Az 

összehasonlító vizsgálatok során a portoktenyésztés módszerét javasoljuk a gyakorlati 

nemesítés számára, míg az izolált mikrospóra tenyésztés egy ígéretes módszernek bizonyulhat 

a korlátok (albinizmus) mérséklése után (Lantos et al. (2014) Euphytica in press).   

 Az előző évben felszaporított DH növények szemtermését betakarítottuk és 167 DH 

törzset integráltunk közvetlen a nemesítési programunkba. Továbbá több mint 3000 

portoktenyészet eredetű DH vonal került tenyészkerti kiültetésre (4. kép). A spontán DH 

növények szemtermése a következő évben kerülhet betakarításra, majd nemesítési 

felhasználásra.  

Komplex stressz diagnosztikai vizsgálatok őszi búza és tritikále genotípusok 

szárazságtűrésének tesztelésére (dr. Pauk János) 

A megfelelő termésbiztonsággal rendelkező elismert fajták jellemzője a biotikus és 

abiotikus stresszekkel szembeni jó tűrőképesség. A szárazság az abiotikus stresszek között az 

egyik legfontosabb hazánkban. Komplex stresszdiagnosztikai rendszerünkben a különböző 

búza és tritikále genotípusok szárazságtűrő képességét teszteltük vízmegvonásos körülmények 

között. A genotípusok vízfogyasztása mellett a fenotípusos változásokat (biomassza) is 

nyomon követtük hétről – hétre Olympus Camedia C -7070 típusú digitális fényképezőgépre 

alapozott leképezési rendszerrel. A korábbi évek munkáját összegző eredményeket, 

nemzetközi szinten publikáltuk (Fehér-Juhász et al. (2014) Acta Physiologiae Plantarum in 

press). 

Továbbá a DH módszerrel előállított Plainsman V’ és ’Capelle Desprez’ őszi búza 

térképezési populáció tagjait fenotípusosan jellemeztük stressz diagnosztikai rendszerünkben. 

A kísérlettel párhuzamosan a genotipizálási vizsgálatokat (DArT marker) Ausztráliában 

végeztettük el. A fenotípusos adatok gyűjtését tovább folytatjuk és megkezdtük a 

genotipizálás kísérleteit is (komputeres értékelés).  
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4. kép: In vitro portoktenyészet eredetű haploid növények felnevelése szántóföldi 

körülmények között, 2013 őszén 

Külföldi kapcsolatok 

Nemzetközi kapcsolataink ápolása és bővítése különösen fontos a kutatómunka során. A 

Saaten Union céggel folytatott együttműködés során a negyedik évet zártuk sikeresen, 

valamint a KWS és Bayer cégek is megkerestek bennünket egy jövőbeli együttműködés 

reményében, mely a búza haploid kutatás területére vonatkozik. 

TéT keretek között tovább folytattuk a kínai kapcsolataink ápolását. A harbini 

akadémiai kutató intézettel 2013-ban zártuk le a szárazságtűrés területét folytatott búza 

kutatásunkat, mely során közös búza keresztezési programot állítottunk össze. Ennek 

folytatásaként, a kínai-magyar anyaga szelekcióját tenyészkertünkben folytatjuk. A közös 

pályázat bár véget ért, de a nemesítési anyag továbbvitelét folytatjuk. 
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Szárazsággal szemben ellenálló, kedvezőtlen körülmények között, alacsony 

költségszinten („low-input”) is termelhető búza, durumbúza alapanyagok felkutatása.  

(dr. Cseuz László) 

A szárazság jelentősége 

A környezeti stresszek a világ növénytermesztésének legnagyobb korlátozó tényezői. A 

vízhiány az egyik legjelentősebb környezeti stressz lehetetlenné teszi a növénytermelést a 

Föld megművelhető területének harmadán, de a művelésbe fogott területeken is óriási 

termésingadozásokat okoz. 

Magyarországon a szárazság az abiotikus környezeti stresszek közül a legjelentősebb, 

esetenként országrésznyi területeken pusztító terméskorlátozó tényező. Az őszi búza 

(Triticum aestivum L.) mint hosszú tenyészidejű, szárazságtűrő növényfaj általában jól 

tolerálja a vízhiányt, de termése évről-évre jelentősen ingadozhat.  A különböző 

fenofázisokban jelentkező szárazságstressz más és más élettani és morfológiai 

tulajdonságokat érint, ezért a mi viszonyaink között olyan fajták nemesítése lehet az 

elsődleges cél, amelyek az egyedfejlődés minden fázisában tűrik a szárazságot. A termés 

növelésének és stabilizálásának egyedüli útja a hatékonyabb vízhasznosítású, azaz a vízhiányt 

jól tűrő, ugyanakkor nagy terméspotenciállal rendelkező fajták előállítása, majd termesztésbe 

vonása. 

Szárazságstressz (vízhiány) akkor alakul ki a növényben, ha a növény vízigénye 

nagyobb, mint a környezet vízszolgáltató képessége. A vízhiány lehet abszolút, amikor a 

növény - környezet kapcsolatban nincs elegendő víz és relatív, pl. amikor a gyors 

evapotranszspiráció miatt a növény vízutánpótlás mellett sem képes vízegyensúlyát 

megőrizni. 

Praktikus megközelítés szerint szárazságtűrő az a növény, amelynek teljesítményét a 

vízhiány nem, vagy csak kis mértékben befolyásolja. A célunk tehát nem a szélsőséges 

vízhiányt is túlélő extenzív genotípus, hanem a száraz viszonyok között is gazdaságos 

hozamot produkáló fajta előállítása. Az új fajták nemesítésekor ezért a nagy terméspotenciált 

kell kombinálnunk egy (vagy több) olyan speciális növényi tulajdonsággal, ami képes 

megvédeni a termésszintet a szélsőséges körülmények között is. Az őszi búza, mint hosszú 

tenyészidejű szárazságtűrő növényfaj általában jól tolerálja a vízhiányt, de termése jelentősen 

ingadozhat. 

A szárazságtűrésre irányuló szelekció előzményei Szegeden 

A szegedi búzanemesítés már fennállása óta, mintegy fél évszázada kiemelt figyelmet 

szentel az abiotikus környezeti stresszekkel szembeni ellenálló képességre és a búzafajták 

alkalmazkodó képességének, fejlesztésére. Elődeink közül először Lelley János foglalkozott a 

szárazságtűrésre történő szelekcióval, saját tervezésű betonkádas kísérletében Kiszomboron. 

A növényeket nyitható ernyővel védte a csapadéktól és a vízhiányt ezen a módon idézte elő. 

Később Barabás Zoltán kezdeményezésére folytatódott a szárazságtűrésre irányuló 

szelekció a Szeged déli részén fölépült kecskés-telepi nemesítő állomáson. Kezdetben a talaj 

szintje fölé emelt fémhordókban, majd laboratóriumban beállított kísérletekben (nagy 

ozmotikus nyomású oldatban végzett csírázási próbák illetve vízkultúrás kísérletek) próbáltuk 

modellezni a szárazság-stressz legfontosabb összetevőit. A nemzetközi irodalomban 

föllelhető módszereket adaptáltunk, hogy olyan egyszerűen és gyorsan kivitelezhető tesztelési 

módszert tudjunk kifejleszteni, amellyel nagyszámú genotípus szárazságtűrő képessége 
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hasonlítható össze. Előkísérleteink eredményei alapján kiválasztottuk azt a két-három 

fiziológiai tesztmódszert, amellyel szántóföldi körülmények között tudtuk értékelni a kalászos 

genotípusok szárazságtűrő képességét. Ezeket alkalmazva olyan szelekciós programot 

hoztunk létre, amellyel sikeresen szelektáltunk a vízhiánnyal szembeni ellenálló képességre. 

A kezdetben alkalmazott tápanyag transzlokációt tesztelő módszer (deszikkánsok 

alkalmazásával) és a zászlóslevelek víztartó képességét tesztelő módszerrel sikerült olyan 

genotípusokat szelektálnunk, amelyek jól ismételhető módon toleránsabbnak bizonyultak 

fajtársaiknál. Később öntözéses kísérleteket állítottunk be és a különböző vízellátottságú 

növények fotoszintetikus aktivitását teszteltük a levélfelületük hőmérsékletének 

összehasonlításával. Az öntözési kísérletek sikere is erősen függött az évjárattól. Igazi áttörést 

a szárazság-toleranciára irányuló szelekcióban a 2005 évben felépített automata esőárnyékoló 

berendezés hozta, amely segítségével a szelekciót a szárazság előidézése révén tudjuk 

elvégezni. 

A szárazságtűrésre történő szelekció az új keresztezési kombinációk szülőpartnereinek 

kiválasztásával kezdődik. Nemesítési programunkban ez idáig a világ igen sok arid klímájú 

országából (Afganisztán, Bulgária, Amerikai Egyesült Államok, Azerbajdzsán, Dél-Afrika, 

Egyiptom, Görögország, Irak, Irán, Izrael, Kazahsztán, Macedónia, Mexikó, Mongólia, 

Olaszország, Oroszország, Románia, Szíria, Törökország, Ukrajna etc.) hoztunk be illetve 

génbankoktól kértünk egzotikus génforrásokat keresztezési programunk számára. A 

szárazságtűrő génforrások közül számunkra elsősorban azok a genotípusok az értékesek, 

amelyek szárazságtűrésük mellett más, értékes tulajdonsággal is rendelkeznek.  

Sajnos, az extrém körülmények között (relatíve) jól teljesítő egzotikus genotípusok nagy 

része a magas agronómiai színvonalon sok nemkívánatos tulajdonságot mutat (betegség-

fogékonyság, gyenge szárszilárdság, alacsony termőképesség, rossz télállóság stb.). A 

számunkra egyébként sok értékes gént tartalmazó genotípusokat többszöri back-cross 

keresztezés után tudjuk csak hasznosítani. Tovább komplikálja a helyzetet, hogy az egzotikus 

fajták legnagyobb része tavaszi búza. Mégis, sok értékes gént tudtunk hasznosítani a távol-

keletről, Észak-Amerikából ill. Délkelet-Európából származó genotípusokból. 

Az F2 generációt követően kalászutód-sorba vetett szegregáló populációk (F3-F4) 

szárazságtűrésre történő szelekcióját vizuális megfigyelésekre alapozzuk. Ekkor morfológiai 

tulajdonságokra (szálkázottság, féltörpeség, erekt levélzet, levél viaszoltság, szőrözöttség), 

fenológiai tulajdonságokra (lassú őszi, gyors tavaszi fejlődés, korai kalászolás, korai érés) és 

stressz tünetekre (alsó levelek fölszáradása, levelek elszíneződése, zászlóslevél csúcsszáradás, 

levélsodródás, antociánosodás, levélzet sárgulása, meddő kalászok, besült szemek aránya stb) 

végezzük el a pozitív, ill. negatív szelekciót.  

A későbbi generációkban a parcellás termés-összehasonlító szántóföldi kísérletekben a 

vizuális szelekció mellett figyelembe vesszük a szemtermés, egyes terméskomponensek és a 

növénymagasság stabilitását (két, illetve több termőhely vonatkozásában) is. A bejelentés 

előtt álló, kiegyenlített törzsek tesztelésekor alkalmaztuk a szántóföldi tesztvizsgálatokat.  

Egy GVOP pályázat támogatásával 2005-ben egyedi tervezésű esőárnyékoló 

berendezést létesítettünk a szárazságtűrés in situ tanulmányozása és szántóföldi szelekciója 

érdekében (5. kép). A berendezés tulajdonképpen egy 60 m x 12m méretű 2,5 m átlagos 

belmagasságú építmény, fém vázszerkezettel és automatikusan nyíló-záródó nagy szilárdságú 

fólia tetővel és oldalfalakkal. A berendezés tervezésekor legfontosabb elvünk az volt, hogy a 

sátorba a kísérleti gépek is tudjanak behajtani, hogy a talajművelési és vetési műveleteket a 

nem fedett (kontroll) parcellákkal teljesen azonos módon tudjuk elvégezni. Fontos 

követelmény volt továbbá, hogy a vázszerkezet a legkisebb árnyékoló hatással rendelkezzen. 
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A létesült berendezés esőérzékelő szenzorokkal van felszerelve, amelyek vezérlik a fólia 

fedél záródását és nyitását. Hogy a csapadék talajban való átszivárgását megakadályozzuk a 

sátor körül drénárok létesült, amely a környező talajszelvények nedvesítő hatását egy 

gyűjtőaknába vezeti, ahonnan egy búvárszivattyú továbbítja azt a csatorna rendszerbe. 

A berendezés 2006-tól állt üzembe és az első néhány év tapasztalatai alapján beváltotta 

a hozzá fűzött reményeket. Segítségével lehetőségünk nyílt a vízhiány hatásának 

tanulmányozására és a bejelentés előtt álló búza és egyéb kalászos törzseink szárazságtűrésre 

történő szántóföldi szelekciójára.  

Az esőárnyékoló berendezést két két automata meteorológiai állomás (Watchdog, 

Spectrum Technologies) egészíti ki, amely mindkét kezelésben (kontroll és árnyékolt) 

óránként méri és regisztrálja a léghőmérsékletet, a páratartalmat, a harmatpontot, a 

napsugárzást, a csapadékot, továbbá a talaj hőmérsékletét és nedvességtartalmát. A 

leolvasásokat havonta végezzük el, az adatokat archiváljuk. Az évjáratok legnagyobb 

részében a talaj nedvességtartalmán és a mért csapadékon kívül egyik meteorológiai 

bélyegben sem található jelentős különbség a stresszkezelés és a kontroll parcellákban mért 

adatok között.  

 

 

5. kép. A 2005-ben létesült automata esőárnyékoló berendezés, Szeged, Kecskés-telep 

 

A 2012/2013 évi szárazságtűrési kísérletek eredményeinek összefoglalása: 

2012 október 18-án 71 őszi és tavaszi búza, durumbúza, tritikále és rozs fajtát és 

fajtajelöltet vetettünk el szárazságtűrést tesztelő szelekciós kertünkben az esőárnyékoló sátor 

alá (stresszkezelés) és közvetlen amellett (kontroll kezelés). A tesztelésre kijelölt fejlett 

törzseket a szárazságtűrő (Kobomugi, Mv Emese, Plainsman) és szárazságra érzékeny 

példafajtákkal (Cappelle Desprez, GK Élet) és a kísérleteinkben alkalmazott standard 
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fajtákkal (GK Kalász, GK Csillag, GK Békés, GK Petur) együtt a már kialakult módszer 

szerint, kétsoros parcellákba vetettük három ismétlésben. Így, a két kezelésben minden fajtát 

6, egyenként kétsoros parcella képviselt. A vetést Wintersteiger Plotspider vetőgéppel 2 x 6 

soros seedmatic rendszerben végeztük el. A kétsoros parcellák mérete 0,33 m
2
 volt.  

Az őszi és téli körülmények közel azonosak voltak mindkét kezelésben, hiszen addig a 

berendezés nyitva állt és a természetes csapadék azonos vízellátást biztosított. A március 15.-

ét követő havazások miatt a berendezést csak március végétől (03.26.) tudtuk üzembe 

helyezni. Ettől a naptól a csapadék kizárása révén a stresszkezelésbe elvetett parcellák 

március végétől már kizárólag a talajban tárolt nedvességre támaszkodhattak. A stressz-

kezelésben a növényeket közepes erősségű adaptív szárazság stressz érte 2013 évben. 

A 2013 év tenyészidőszakában felvételeztük a szárazságtűrési kísérlet legfontosabb 

morfológiai, fenológiai és agronómiai tulajdonságait és azok változását az eltérő vízellátottság 

hatására.  

A vizuális megfigyelések és agronómiai fölvételezések mellett ebben az évben is mértük 

a hőségnapokon a parcellák levélfelület hőmérsékletét. A hőmérsékletmérést négy 

alkalommal (május 28, május 31., június 6. és június 17.) végeztük el. 

A négy mérés közül a június 06-i felvételezés adta a legkontrasztosabb eredményt. Ezen 

a napon jól mérhető szárazság stressz alakult ki a stressz kezelésben: a 71 genotípus átlagában 

a stresszkezelésben a levélfelület hőmérséklete 2,5 ºC-al volt magasabb, mint a kontroll 

kezelésben. 

A 2013 06. 06.-i mérés eredményei alapján a kontrollkezelésben a parcellák átlagos 

felületi hőmérséklete 25,47 ºC volt, míg a stressz-kezelésben 27,76 ºC, ami 8,9 %-os 

emelkedésnek felel meg a 71 genotípus átlagában.  

Ha a fajokat külön vizsgáljuk, azt tapasztalhatjuk, hogy a tritikálék és az intézményünk 

által forgalmazott rozs fajta szárazságtűrő képessége kiemelkedik a kísérleti átlagból. A 67 

búza genotípus hőmérsékleti értéke 25,46 és 27,8 ºC volt (9,39%-os emelkedés) míg ez a 

tritikálék esetében átlagosan csak 6,38 %, a rozs esetében pedig 1,4 %. Ez azt jelenti, hogy a 

tritikále és rozs fajták gyakorlatilag alig csökkentették fotoszintetikus aktivitásukat az erős 

szárazság- és hőstressz hatására. 

A búzák közül a stressz legkisebb mértékben a GK 63.11, az Lr19 / 5*Garaboly, és a 

Plainsman esetében okozta a fotoszintetikus aktivitás csökkenését. 

A felületi hőmérséklet mérés adatai szerint a tritikále fajták közül stressztűrésben 

kiemelkedett a GK Rege fajta, amelynek felületi hőmérséklete mindössze 2,26 %-al 

emelkedett a hő- és szárazságstressz hatására. Ugyanez az adat a GK Szemes esetében 6,3%, a 

GK Idus esetében 10,9% volt. 

Hasonló tendenciát tapasztaltunk a szemtermés és az ezerszemtömeg vonatkozásában is. 

A mesterségesen előidézett szárazság-stressz jelentősen nagyobb hatással volt a 

parcellák össztermésére, mint az ezerszemtömegre. Ezt a jelenséget minden évben 

tapasztaltuk. A jelentős különbség oka az ezerszemtömeg depresszió és a termésdepresszió 

között az, hogy a kontrollkezelésben kifejlődött nagyszámú sarjkalász apróbb 

ezerszemtömege a kontroll eredményét csökkenti. Ezek a sarjkalászok a szárazsággal sújtott 

stresszkezelésben már ki sem tudtak fejlődni, így ott csak a főkalászok szemeit tartalmazza a 

termés.  

A búza genotípusok szemtermése soronként 229.5 g volt a kontroll kezelésben, míg a 

szárazság stressz által érintett parcellák átlagos termése 129 g volt Ez közel 39%-os 
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termésdepressziót jelent. Ugyanebben a kísérletben a tritikále fajták átlagos termésvesztesége 

16,7 %, a rozs vesztesége pedig 21,7 % volt.  

A búzák közül a Bks/Jpt, a Del/Dor//Zg167.86/Csö//Az, és a GK 26.12 

termésdepressziója bizonyult a legkisebbnek (3,7-12 %). 

A tritikálék esetében a legkisebb veszteséget a GK Szemes (4,8%), a GK Rege (11,4%) 

fajtáknál mértük, a GK Idus vesztesége 29 %-os volt. 

Az ezerszemtömeget illetően a búzák átlagos depressziója 10,5 %, a tritkáléké 5,5; a 

rozsnál 6,8 % volt a szárazság stressz hatására. 

Az esőárnyékoló sátor alatt kialakult szárazság-stressz csak igen kis mértékben 

befolyásolta a növénymagasságot 2013-ban. A kontrollkezelésben a legnagyobb 

növénymagasság 160 cm (Wibro rozs), a stressz-kezelésben szintén 160 cm volt. A legkisebb 

növénymagasságot mindkét kezelésben a GK Garaboly fajta (70 ill. 76 cm) érte el. A 71 

fajtából 14 fajta (13 búza és egy rozs) növénymagassága nem csökkent a szárazság-stressz 

hatására. A Kobomugi, a Petur / Verecke és a Békés / Jupiter törzsek növénymagassága a 

száraz kezelésben nagyobb volt, mint a kontroll parcellán. A legnagyobb mértékű csökkenést 

a Bán / Ptr és a Rapor / Hana búzatörzsek esetében mértünk (16-18%).  

A mérsékelt szárazság-stressz a 2012/2013 évben alig hatott a kalászolás időpontjára 

(átlagosan 1,2 napos különbséget okozott). A legkorábban a GK Wibro őszi rozs, kalászolt a 

stressz-kezelésben (116, 118). A búzák közül a legkorábbinak a Tabassi és a GK Garaboly 

bizonyultak 126 nappal. A legkésőbbi kalászolást  a Cappelle Desprez őszi búzafajta esetében 

regisztráltuk (141). A kontroll kezelésben is ezek a fajták adták a szélső értékeket 126 illetve 

140 nappal. Az átlagos kalászolás a kontroll kísérletben 129,2 a stressz-kezelésben 130,9 nap 

volt.  

A tritikále fajták átlagosan valamivel a kísérleti átlag után kalászoltak. Legkorábban az 

őszi vetésű GK Idus (117, 118,7 nap) kalászolt ki. A GK Szemes a kontroll kezelésben 136 

napra a stressz kezelésben 129 napra kalászolt ki. A tritikálék közül a legkésőbben a GK Rege 

fajta kalászolt ki (130, 137). 

Fenti eredményeket a nemesítési programunk szelekciós döntéseinek megalapozásához 

használtuk fel. Természetesen a fajtajelöltek bejelentésének legfontosabb feltételei továbbra is 

a termőképesség, a technológiai minőség és a betegség-ellenállóság. A fenti feltételeknek 

megfelelő genotípusokból azokat jelentjük be az NÉBIH vizsgálatokba, amelyek nem 

mutatnak szélsőséges érzékenységet a vízhiánnyal szemben. Ebben a tekintetben figyelembe 

vesszük a levélfelület hőmérsékleti adatokat, az esőárnyékoló sátor alatt mért ezerszemtömeg 

és termésstabilitás adatokat, továbbá a bejelentés előtt álló törzseink több termőhelyes 

kísérletekben mutatott termésstabilitás adatait is. 

Összegzés:  

A vizsgált tulajdonságok közül a vízmegvonás fajtánként eltérő mértékben befolyásolta 

a növénymagasságot, a kalászolási időt, az ezerszemtömeget és a kétsoros parcellákon 

mért szemtermés mennyiségét. A mesterségesen előidézett szárazságstressz jelentősen 

nagyobb hatással volt a parcellák össztermésére, mint az ezerszemtömegre. Ezt a jelenséget 

minden évben tapasztaltuk, amelynek oka egy korábbi évben elvégzett terméskomponens 

analízis szerint a stresszkezelésben kifejlődött produktív kalászok kisebb száma. 

Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a kísérletbe vont genotípusok stressz körülmények 

között alacsonyabb ezerszemtömeget és jelentősen csökkent termésmennyiséget produkáltak. 

Az esőárnyékoló berendezéssel előidézett szárazságstressz mértéke hőségnapokon levélfelület 



 

 

80 

 

 

hőmérséklet mérésekkel nyomonkövethető, a fajták között jelentős különbségek találhatóak. 

E módszer alkalmas szántóföldi szelekcióra is. 

Méréseink alapján elmondható, hogy a kísérletbe vont három tritikále fajta a szárazság 

stresszel szemben nagyobb ellenálló képességgel rendelkezik a 67 vizsgált búza genotípusnál. 

E három fajta levélfelület hőmérsékleti adatai alapján valószínűsíthető, hogy jelentősen 

nagyobb gyökértömeggel rendelkezik a búzatörzseknél, hiszen a hőségnapokon 

fotoszintetikus aktivitásuk a búzákénál jelentősen kisebb mértékben esik vissza. 

Szárazságtűrő képességüket mutatja még kisebb termésdepressziójuk, valamint a 

legtöbb vizsgált bélyegben talált nagy fokú stabilitásuk is. 

Gyakorlati eredmények 

A témakörből az elmúlt másfél évtized alatt egy egyetemi doktori dolgozat és két PhD 

értekezés is született. 

Még jelentősebb, gyakorlati eredmény, a GK Verecke (1999), a GK Csongrád (2001), a 

GK Hunyad (2005), GK Csillag (2005), GK Békés (2005) a GK Berény (2010) és a GK Futár 

(2011) fajták elismerése. Az említett fajták mindegyike kiválóan adaptálódik a 

legkülönbözőbb környezeti stresszekhez (szárazság, hideg, magas hőmérséklet, eltérő 

talajtípusok) és közülük a GK Verecke, a GK Csongrád a GK Hunyad és a GK Berény 

kifejezetten szárazságtűrő fajták. Reményeink szerint a következő években további 

szárazságtűrő fajták elismerése várható. 

2013-ban 8 új őszi búza fajtajelöltet jelentettünk be a NÉBIH fajtakísérleteibe. Ezek 

közül, vizsgálataink szerint a GK 28.13 (Del/Dor//Zg167.86/Csö//Az) jelölt kiváló 

szárazságtoleranciával és alkalmazkodó képességgel rendelkezik. 

 

 

Gombabetegségekkel, vírusokkal és rovarokkal szembeni rezisztenciaforrások feltárása, 

nemesítési felhasználása, az alapanyagként hasznosítható törzsek fenntartása és a 

szelekciós módszerek fejlesztése. (Csősz Lászlóné dr.) 

A 2013-as tenyészidőszak általános jellemzése: 

A 2012. évi száraz időjárás hozzájárult a kórokozó populáció mennyiségének 

csökkenéséhez mind a biotróf, mind a nekrotróf kórokozók esetében. Levélrozsdát pl. 

egyáltalán nem találtunk 2012-ben, de az őszi búza többi kórokozójának megjelenése is igen 

kismértékű volt. Ezek alapján a kórokozók késői megjelenését vártuk 2013-ban, azonban az 

őszi és tavaszi csapadék jelentősen befolyásolta a megjelenés időpontját. 

A 2013-as tavaszi időjárás a búza szempontjából igen szélsőséges volt, amelynek első 

komolyabb megnyilvánulását március végén – április elején tapasztalhattuk. Először a késői 

tél, majd az igen korai, egy hétig tartó száraz, nyári forróság befolyásolta a kórokozók 

megjelenését és felszaporodásának ütemét. A március végi téli időjárás késleltette a kórtani 

felvételezések és a kórokozók előfordulásának felméréséhez szükséges mintagyűjtés 

megkezdését, így az első gyűjtések április első dekádjára csúsztak el. 
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A nekrotróf, biotróf és szaprofita gombák előfordulásának és a járvány 

kialakulásának felmérése 

A tenyészidő folyamán 17 helyről (Kiszombor, Kiszombor bio terület, Mezőhegyes, 

Lippó, Eszterágpuszta, Táplánszentkereszt, Székkutas, Tordas, Bábolna, Szeged, Prügy, 

Kisújszállás, Debrecen, Kocs, Jászboldogháza, Szarvas, Dalmand) gyűjtöttünk négy 

alkalommal levélmintát a kórokozó populáció összetételének és felszaporodásának 

vizsgálatához. Ez 2013-ban összesen 3840 minta feldolgozását jelentette.  

A nekrotróf kórokozók közül a Drechslera tritici-repentis, Drechslera teres, Septoria 

tritici, Stagonospora nodorum és a Bipolaris sorokiniana, a szaprofita gombák közül az 

Alternaria, Cladosporium, Epicoccum nigrum, Stemphylium és Mucor fajok, a biotróf 

kórokozók közül pedig a lisztharmat (Blumeria graminis), levélrozsda (Puccinia recondita) és 

sárgarozsda (Puccinia striiformis) mikroszkópi azonosítását végeztük el. 

A nekrotróf kórokozók előfordulása: 

A nekrotróf kórokozók közül a Septoria tritici előfordulása Lippón (29,17 %), 

Eszterágpusztán (75 %), Székkutason (57,14 %), Tordason (10,71 %), Bábolnán (10,71) és 

Kocson (10,42 %) már az április első dekádjában gyűjtött mintákban igen nagyarányú volt, 

ellentétben a Drechslera tritici-repentissel, amely legnagyobb arányban a júniusi mintákban 

fordult elő. A Drechslera tritici-repentist a mintákban leggyakrabban Lippón (68,75 %), 

Eszterágpusztán (82,14 %), Prügyön (85,42 %), Kisújszálláson (60,42 %), Debrecenben 

(64,29 %), Jászboldogházán (81,06 %) és Dalmandon (54,17 %) találtuk meg. Ez a két 

kórokozó a helyek és a minták átlagában 2013-ban közel azonos arányban (Drechslera tritici-

repentis 18,6 %, Septoria tritici 23,1 %) volt jelen. 

A Stagonospora nodorum előfordulása lényegesen kisebb mértékű volt, leggyakrabban 

a szegedi mintákban (53,13 %) találtuk meg, de gyakori volt még az előfordulása 

Kiszomboron (33,33 %), Táplánszentkereszten (26,04 %), Kocson (25 %) és Eszterágpusztán 

(17,86 %). A Bipolaris sorokiniana nagyobb mértékű előfordulását egyedül Jászboldogházán 

(14,63 %) tapasztaltuk (9. ábra). A kórokozók megjelenésében és felszaporodásában az egyes 

helyek között jelentős különbségek voltak. 

9. ábra: A nekrotróf kórokozók előfordulásának gyakorisága (%) a 17 hely átlagában 

2013-ban 
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A biotróf kórokozók előfordulása: 

A biotróf kórokozók közül 2013-ban a lisztharmat számára volt a legkedvezőbb az 

időjárás. Mezőhegyesen (72,92 %), Táplánszentkereszten (76,04 %), Tordason (65,96 %), 

Bábolnán (67,86 %), Kocson (89,58 %), Szarvason (70,83 %) és Dalmandon (64,58 %) 

azonosítottuk leggyakrabban a mintákban. A levélrozsda Mezőhegyesen (52,08 %), 

Táplánszentkereszten (37,50 %), Tordason (68,75 %), Bábolnán (67,86 %), Kocson (81,25 %) 

és Jászboldogházán (40,15 %) fordult elő leggyakrabban. A sárgarozsda előfordulását 

Mezőhegyesen (45,83 %), Táplánszentkereszten (58,33 %), Székkutason (46,43 %), Tordason 

(62,50 %), Bábolnán (67,86 %), Jászboldogházán (56,06 %) és Szarvason (50,00 %) 

tapasztaltuk leggyakrabban. 

A sárgarozsda 12 év után jelent meg újra Magyarországon, amely „meglepetés” volt, 

mert a 2012-es száraz évben semmilyen előjelét (pl. fogékony fajtákon sporadikus 

megjelenés) nem tapasztaltuk. A 2001-es sárgarozsda járványt megelőző évben már 

megfigyelhettük a sárgarozsda gomba sporadikus előfordulását. Az is különbség a két év 

között, hogy egyes fajták, amelyek 2001-ben jó ellenállóságot mutattak, 2013-ban 

fogékonyak voltak. Ez arra utal, hogy a 2013. évi sárgarozsda gomba populáció összetétele 

valószínűleg eltér a 2001. évitől. 

A szaprofita gombák előfordulása: 

A levélfoltosság tünetek kialakulásában egyéb gyengültségi parazita – szaprofita 

gombáknak (Alternaria spp., Cladosporium, Epicoccum nigrum, Stemphylium, Mucor fajok) 

is jelentős szerepük van. Ez a tünetek vizuális felvételezésekor okoz komoly problémát, mivel 

ezeknek a gombáknak a jelenléte jellegtelen tünetekben nyilvánul meg, így előfordulásuk 

csak a mikroszkópi azonosítással lehetséges. 2013-ban a mintákban leggyakrabban az 

Alternaria fajokat (86,84 %) és a Cladosporiumot (58,67 %) azonosítottuk. Az Epicoccum 

nigrum előfordulása a tenyészidő végére megközelítette a 15 %-ot. A Stemphylium és a 

Mucor előfordulása sporadikus volt (10. ábra).  

10. ábra: A szaprofita gombák előfordulásának gyakorisága (%) a 17 hely átlagában 

Magyarországon 2013-ban 

 

A nekrotróf kórokozókhoz hasonlóan a szaprofita/szapróba gombák esetében is jelentős 

évjárat és helyhatást tapasztaltunk. Ezen utóbbi gombák közül az Alternaria fajok azok, 

amelyek gazdaságilag is fontosak lehetnek, mivel nem csak a levélen, hanem a búzaszemen is 
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okozhatnak tüneteket, fekete foltok formájában (feketecsírájúság). Ezek, különösen a durum 

búza esetében, jelentősen ronthatják a liszt illetve a dara minőségét. 

A természetes fertőzöttség értékelése 

A 2013. évi sárgarozsda járvány: 

A sárgarozsda (6. kép) az őszi búza rozsdagombái közül a legalacsonyabb hőmérséklet 

igényű, ezért megjelenéséhez Magyarország környezeti feltételei (pl. hűvös tavasz) ritkán 

kedvezőek. Megjelenését és nagyobb mértékű előfordulását 2013-ig hét évben (1933, 1977, 

1985, 1994, 1995, 2000 és 2001) jegyezték fel. A 2013-as év tavaszi időjárása nagyon 

kedvezően alakult a sárgarozsda kórokozója számára.  

 

   

6.kép: A sárgarozsda tünetei levélen és egy erősen fertőzött állomány 

A járvány kialakulása jelentősen eltért a 2001-es sárgarozsda járványétól, amikor már az 

előző évben sok helyen egy-egy fogékonyabb genotípuson megtaláltuk a sárgarozsda tüneteit. 

Így a 2001-es évi járványhoz az inokulum az árvakeléseken, illetve a ruderális területeken 

áttelelhetett. Ezzel szemben a 2013-as járványnak előzménye nem volt. A 2012-es év a búza 

tenyészidőszaka szempontjából igen száraz volt. Ennek következményeként az őszi búza 

rozsdagombái közül a levélrozsda gyakorlatilag nem, vagy csak szórványosan jelent meg, 

sárgarozsdát pedig még szórványosan sem találtunk. A 2013 évi hűvös tavasz előrevetítette a 

sárgarozsda járvány kialakulásának lehetőségét, azonban ilyen mértékű járvány kialakulására 

nem számítottunk. 

A természetes sárgarozsda fertőzöttség mértékét 10 helyen értékeltük. A genotípusok 

átlagában a legkisebb mértékű fertőzöttség Eszterágpusztán (1,4 %), a legnagyobb mértékű 

Szarvason (43,2 %) alakult ki (11. ábra). A genotípusok fertőzöttsége között is lényeges 

különbségeket jegyeztünk fel a helytől és a járvány erősségétől függően.  

A természetes sárgarozsda fertőzés csak Szarvason, Táplánszentkereszten, Tordason és 

Jászboldogházán befolyásolta szignifikáns mértékben a termés alakulását (7. táblázat). 

Néhány fajta – pl. GK Kalász, GK Garaboly – már a 2001-es járvány idején is 

köztermesztésben volt. Ekkor a GK Garaboly 0,5 %-ban, a GK Kalász is csak 10 %-ban 

fertőződött sárgarozsdával. A 2013-ban megjelent sárgarozsda populáció ezeket a fajtákat is 

jelentős mértékben megbetegítette, amit feltételezhetően a populáció rasszösszetételének 

eltérése okozott. 

Az új fajták közül a NÉBIH adatai alapján a GK Mentor mutatott kiváló sárgarozsdával 

szembeni ellenállóságot. 
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11. ábra: Őszi búza genotípusok természetes sárgarozsda fertőzöttségének mértéke (%) a 

genotípusok átlagában 10 kísérleti helyen 2013-ban 

 

 

7. táblázat. A természetes sárgarozsda fertőzöttség mértéke (%) és a termés (t/ha) 

közötti kapcsolat 2013-ban 

Kísérleti hely n korrelációs koefficiens értékei 

Szarvas 28 -

0,6331*** Szeged 96 -0,2102* 

Táplánszentkereszt 96 -

0,4733*** Mezőhegyes 48 -0,1118 

Jászboldogháza 130 -0,1673
o
 

Tordas 28 -0,3826* 

Dalmand 48 0,0981 

Székkutas 28 - 

Bábolna 28 -0,1292 

Eszterágpuszta 28 -0,0712 
o
P = 10 %-os, *P = 0,5 %-os, ***P=0,1 %-os szinten szignifikáns 

 

A természetes lisztharmat fertőzöttség értékelése: 

Az időjárási feltételek 2013-ban az átlagosnál kedvezőbbek voltak a lisztharmat gomba 

számára. Míg a 2012-es száraz évben csak hat helyen alakult ki értékelhető mértékű 

fertőzöttség, addig 2013-ban nyolc helyen tudtuk értékelni a genotípusokat. Az egyes 

helyeken kialakult járvány mértéke is igen eltérő volt a két évben. 2012-ben 0-9,43 % között 

alakult a fertőzöttség mértéke a genotípusok átlagában, 2013-ban ez az érték 0-33,5 % között 

változott (12. ábra). A vizsgált helyek közül a természetes lisztharmat fertőzöttség 

Mezőhegyesen csökkentette szignifikáns mértékben (r = -0,3346*) a termés mennyiségét. 

A természetes levélrozsda fertőzöttség értékelése: 

Az időjárási feltételek a levélrozsdának kedveztek a legkevésbé. 2012-ben gyakorlatilag 

nem tudtuk értékelni a természetes fertőzöttség mértékét, mindössze három helyen 

tapasztaltuk sporadikus előfordulását. 2013-ban is csak hét helyen alakult ki értékelhető 

mértékű fertőzöttség, amelynek mértéke 1,2-43,5 % között változott és általában azokon a 

helyeken volt nagyobb mértékű a járvány, ahol a sárgarozsda egyáltalán nem (pl. Kocs) vagy 
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kisebb mértékben (pl. Bábolna) jelent meg a genotípusokon (13.ábra). A vizsgált helyek közül 

a természetes levélrozsda fertőzöttség Kocson csökkentette szignifikáns mértékben (r = -

0,5384***) a termés mennyiségét. 

12. ábra. A természetes lisztharmat fertőzöttség (%) a genotípusok átlagában 11 kísérleti 

helyen. 

 

 

13. ábra. A természetes levélrozsda fertőzöttség (%) a genotípusok átlagában 10 kísérleti 

helyen. 

 

 

A levélfoltosságok természetes előfordulásának értékelése: 

Annak ellenére, hogy 2012-ben mindössze öt helyen alakult ki közepes vagy gyenge 

járvány (fertőzöttség mértéke: 7,35-36,7 %) a levélfoltosságokból, a téli és tavaszi csapadék 

kedvező hatású volt a levélfoltosságok kórokozóinak felszaporodásához. Ehhez hozzájárult 

még az is, hogy 2012-ben a talajelőkészítés során sokan választották a talaj vízkészletének a 

megőrzése miatt a szántásnélküli talajelőkészítési módokat. Ez azt eredményezte, hogy a 
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szármaradványok egy része a talaj felszínén maradt, amelyeken a tél folyamán kialakulhattak 

e kórokozó csoport szaporító képletei, s ez lehetővé tette a növények korai fertőződését. Így a 

felmérésben szereplő 17 hely közül 15 helyen alakult ki értékelhető mértékű járvány (14. 

ábra), amelynek mértéke 12,7-51,3 % között változott a genotípusok átlagában. A 

levélfoltosságok Kocson befolyásolták a termés alakulását negatívan (r = -0,4351**). 

14. ábra. A természetes levélfoltosság (%) a genotípusok átlagában 16 kísérleti helyen. 

 

 

Fenti eredmények létrejöttét már több mint egy évtizede folyamatos pályázati vagy 

szerződéses munka anyagi támogatása biztosította. Miután 2014-re semmilyen forrás nem áll 

rendelkezésre, fenti munkák folytatása vagy egyáltalán nem lehetséges (pl. levélfoltosságokkal 

kapcsolatos munka), vagy csak erősen szűkített formában (pl. tájtörzs kísérletek kórtani 

értékelése). A forráshiány nem csak a témák sorsát, hanem a témák folytatásához szükséges 

személyi feltételeket is alapvetően befolyásolja. Ez hosszú távon a fajtákról, fajtajelöltekről és 

nemesítési törzsekről rendelkezésre álló információk mennyiségét, sokrétűségét és 

megbízhatóságát is jelentősen csökkentheti. 

 

A mesterséges szárrozsda fertőzés értékelése: 

Megjelenése esetén a búza rozsdagombái közül a szárrozsda (Puccinia graminis f.sp. 

tritici) okozza a legnagyobb mértékű termésveszteséget amiatt, hogy nem csak a leveleket, 

hanem a szárat is károsítja, ezáltal gátolja a tápanyagok szállítását is. A szárrozsda a 70-es 

évek óta egyáltalán nem, vagy csak sporadikusan fordul elő magyarországi körülmények 

között. Ezért nagyon fontos a nemesítési törzsek szárrozsdával szembeni ellenállóságának 

vizsgálata mesterséges fertőzéses körülmények között. Még a 70-es években Dr. Barabás 

Zoltán alakította ki a mai napig használt szántóföldi teszt módszert. A mesterséges 

fertőzéshez szükséges rasszkeveréket a tél folyamán üvegházban szaporítjuk fel. A fertőzés a 

szántóföldön 1-2 nóduszos állapotban történik, amely általában április utolsó dekádjára esik 

(7. kép). 
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7. kép. Mesterséges fertőzés szárrozsda rasszkeverékkel 

 

A mesterséges fertőzés következtében kialakuló járvány mértékét az időjárási tényezők 

– hasonlóan a természetes fertőződéshez – jelentősen módosíthatják. Az utóbbi 10 évből 

nyolc évben alakult ki olyan mértékű járvány, amely lehetővé tette a hatékony szelekciót e 

kórokozóval szemben is. 

2013-ban közel 1260 törzs, fajtajelölt és fajta vizsgálatát végeztük el. Ezek közül 336 (a 

vizsgált törzsek 26,7 %-a) genotípus esetében jegyeztünk fel valamilyen mértékű 

fertőzöttséget. A 336 genotípus átlagos fertőzöttsége 56,3 % volt, amely 0,1-100 % között 

változott genotípusonként. 

Regionális bemutatók 

A DTR_2007 azonosító számú pályázat keretében az MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetével közösen indítottuk be az azóta hagyománnyá vált 

regionális bemutatókat Kocson, Lippón és Kisújszálláson (8-9. kép). A fajtaösszetétel 

természetesen folyamatosan változó az új elismerések és az idősebb fajták visszavonásainak 

függvényében. A 8. táblázatban a még ma is jelentős területen termesztett fajták és az új 

elismerések közül azok a fajták szerepelnek, amelyek legalább három éve szerepelnek a 

regionális bemutatókon. Az idősebb fajták közül kiemelkedik a GK Csillag, amely az öt éves 

összesített eredmény alapján mind a három kísérleti helyen az első volt termésben, amely 

bizonyítja a fajta igen jó alkalmazkodó képességét. 

 

   

 

8. kép: Regionális őszi búza bemutatók – Kocs, Lippó  
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8. táblázat: Őszi búza fajták termése (t/ha) három, ökológiailag eltérő termőhelyen 

  Kocs 

  2009 2010 2011 2012 2013 5 év átlaga 3 év átlaga 

GK Csillag 5,23 4,48 8,53 6,68 8,06 6,60 7,76 

GK Kalász 5,46 3,64 8,00 6,30 8,17 6,31 7,49 
GK Fény 5,72 4,06 8,10 5,93 7,33 6,23 7,12 

GK Békés 4,01 4,06 8,07 6,31 8,31 6,15 7,56 
GK Rozi - - 8,78 5,28 7,59 - 7,22 

GK Körös - - 7,99 6,30 7,26 - 7,18 

GK Berény - - 7,92 5,51 8,09 - 7,17 
GK Göncöl - - 7,97 6,43 6,98 - 7,13 

GK Hajnal - - 7,75 5,83 7,75 - 7,11 
GK Vitorlás - - 7,86 5,29 7,69 - 6,95 

GK Szemes 

Tritikálé 

- - 9,43 5,46 9,08 - 7,99 

  Lippó 
  2009 2010 2011 2012 2013 5 év átlaga 3 év átlaga 

GK Csillag 8,37 5,98 8,10 6,29 6,33 7,01 6,91 
GK Fény 8,09 5,76 7,31 6,76 6,22 6,83 6,76 

GK Kalász 8,37 5,47 7,92 6,11 6,22 6,82 6,75 
GK Békés 7,46 4,75 7,48 6,20 5,78 6,33 6,49 

GK Berény - - 8,00 6,94 7,11 - 7,35 

GK Hajnal - - 7,96 6,85 6,00 - 6,94 
GK Körös - - 7,50 6,39 6,44 - 6,78 

GK Rozi - - 7,50 6,48 6,00 - 6,66 
GK Göncöl - - 6,96 6,48 6,00 - 6,48 

GK Vitorlás - - 7,04 6,67 4,67 - 6,13 

GK Szemes 

Tritikálé 

- - 8,33 7,41 7,22 - 7,65 
  Kisújszállás 

  2009 2010 2011 2012 2013 5 év átlaga 3 év átlaga 

GK Csillag 6,72 6,27 5,74 5,19 5,10 5,80 5,34 

GK Kalász 6,73 5,67 6,20 5,02 5,10 5,74 5,44 

GK Fény 6,57 6,18 5,00 5,11 5,02 5,58 5,04 
GK Békés 6,74 4,56 5,61 4,93 4,95 5,36 5,16 

GK Rozi - - 6,19 6,43 4,97 - 5,86 
GK Hajnal - - 5,69 5,97 5,07 - 5,58 

GK Berény - - 5,69 4,97 4,98 - 5,21 
GK Körös - - 5,32 5,19 4,84 - 5,12 

GK Göncöl - - 4,96 5,36 5,00 - 5,11 

GK Vitorlás - - 4,85 4,79 4,64 - 4,76 
GK Szemes 

Tritikálé 

- - 5,27 3,23 5,54 - 4,68 

 

 

9. kép: Regionális őszi búza bemutatók, Kisújszállás 
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Molekuláris genetika alkalmazása rezisztens búzafajták nemesítésére 

(Dr. Purnhauser László) 

Rezisztenciagének azonosítása molekuláris markerekkel 

A levélbetegségek, mint például a gabonarozsdák igen jelentős termésveszteséget 

okozhatnak a fogékony búzafajtákban. A levélrozsda szinte minden évben előfordul, és 

súlyos, akár 40%-os termésveszteséget is okozhat. Bár a szárrozsda jóval ritkábban fordul elő 

e vidéken, a betegség által okozott akár 100%-os termésveszteség komoly fenyegetést jelent a 

termelők számára. A betegségek elleni védelem legolcsóbb és legkörnyezetkímélőbb módja a 

rezisztens fajták előállítása. Ehhez azonban szükség van a meglévő fajtákban jelenlévő 

rezisztenciagének ismeretére, új hatásos génekre és gyors szelekciós módszerekre. A 

molekuláris markerek használata világszerte hatékony és gyors módszert ígér e feladatok 

megoldásában.  

A hatékony rezisztenciagének többsége a búzával rokon idegen fajokból származik. 

Ilyen például az Sr31/Lr26/Pm8 rezisztenciagéneket is hordozó 1BL.RS búza-rozs ill. az 

Sr36/Pm6 rezisztenciagén-klasztert hordozó búza-Triticum timopheevii transzlokáció. Célul 

tűztük ki az BL.1RS transzlokáció és a Sr36/Pm6 génklaszter gyakoriságának felmérését, a 

magyar-szerb határvidéken termelt búzafajtában. Más gének és génklaszterek, mint például az 

Lr34 és Lr37- Sr38-Yr17 szintén fontos szerepet játszanak a betegségek elleni védelemben. 

Némely gének, mint például az Lr34 levélrozsda rezisztenciagén un. nem rassz-specifikus 

rezisztenciát kódol, amely nagyon fontos a nemesítő programok számára, mivel ez a fajta 

rezisztencia tartós hatású.  

Szárrozsda rezisztenciagének gyakorisága magyar és szerb búzafajtákban: 

Egy magyar – szerb határmenti együttműködési program keretében Szegedi 

Gabonakutatóban és Újvidéken előállított búza fajtákban vizsgáltuk az Sr31 és Sr36 

szárrozsda rezisztencia gének előfordulását. Az eredmények alapján az Sr31 gént hordozó 

1BL.1RS transzlokáció a szegedi fajták 11,1%-ában, az Sr36 gén pedig 34,7%-ában volt 

jelen. Meglepő volt, de a kísérletekben szereplő legújabb 10 újvidéki fajtában e két fontos gén 

egyike sem volt kimutatható (15. ábra).  

15. ábra. Az Sr31 és Sr36 szárrozsda rezisztenciagének előfordulása szegedi és újvidéki 

búzafajtákban. 
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Levélrozsda rezisztenciagének gyakorisága magyar és szerb búzafajtákban: 

Az említett magyar – szerb együttműködési program keretében az Lr34 és az Lr37 

levélrozsda rezisztenciagén előfordulását is vizsgáltuk újabb fajtákban (9 db fajta Szegedről 

és 16 db Újvidékről). Ennek alapján a Lr34  levélrozsda rezisztenciagén, míg a szegedi fajták 

33,3%-ában volt jelen, addig az újvidékiekben csak 18,7%-ban. Az Lr37 gyakorisága nagyon 

hasonlított az Lr34 –ére: 22.3% a szegedi és 18.7% gyakoriság az újvidéki fajtákban.  

16. ábra. Az Lr34 és Lr37 levélrozsda rezisztencia gének előfordulása szegedi és 

újvidéki búzafajtákban. 

 
 

Szár és levélrozsda rezisztenciagének előfordulásának és hatékonyságának vizsgálata magyar 

és európai búzafajtákban 

Egy korábbi európai együttműködés (CORNET) keretében kísérletbe állított 31 és 

további szerb és magyar fajták felhasználásával összesen 47 búza két fontos szárrozsda 

rezisztenciagénjének gyakoriságát, és egyúttal hatékonyságukat is vizsgáltuk markerekkel ill. 

mesterséges üvegházi inokulálással (utóbbi munkát Csősz Lászlóné kórtanos szakemberrel 

együttműködésben végeztük).  

Ennek eredményeként a búzafajták között igen nagy különbségeket találtunk szárrozsda 

ellenállóságban. Ennek során az a fajtacsoport, amely tartalmazta vagy az Sr31 vagy az  Sr36 

szárrozsda rezisztencia géneket, ezek mindegyike nagyon ellenállónak mutatkozott a 

betegséggel szemben csaíranövénykorban. Ezzel szemben azok a fajták, amelyekben egyik 

említett gén sem volt kimutatható, zömmel (92%-uk) igen fogékonynak mutatkoztak. Csupán 

8%-uk bizonyult ellenállónak (17. ábra). Ezek alapján világos, hogy mind a Sr31 és az  Sr36 

igen hatásos gének, és e fajták rezisztenciája túlnyomórészt nekik köszönhető. Ugyanakkor a 

vizsgált fajták kis hányada (az Sr31 és az  Sr36 gént nem hordozó fajták 8%-a) ennek ellenére 

ellenállónak bizonyult. Ez azt jelzi, hogy bár kis arányban de van/vannak más hatásos 

szárrozsda rezisztenciagén/ek a fajtáinkban.  

Minden esetre az a megfigyelés, hogy a szárrozsda rezisztencia zömmel két génen 

alapul, az ennek következtében kialakult szűk genetikai diverzitás figyelmeztető jel lehet a 

nemesítőknek. Ezért újabb hatákony gének bevonására szükséges programjaikban.  
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17. ábra. Szárrozsda rezisztencia alakulása 47 külföldi és hazai búzafajtában, amelyeket 

aszerint csoportosítottunk, hogy jelen van vagy nincsen jelen bennük az Sr31 és  Sr36 

rezisztenciagén markere 

 

 

 

Szár és levélrozsda rezisztenciagének előfordulásának vizsgálata cseh génbankból származó 

búza fajtákon 

Az előzőekben látható volt, milyen fontos a genetikai diverzitás növelése a rezisztencia-

nemesítési programokban. Ennek érdekében újabb európai fajtákat gyűjtöttünk be.  

Cseh kórtanos kollégákkal kialakított együttműködés keretében több mint 200 búzafajtát 

(európai és cseh fajták) kaptunk az ottani génbankból (Crop Research Institute, Genebank 

Department, Praha-Ruzyne). E fajtákat genotipizáljuk (rezisztenciagének azonosítása) és 

fenotipizáljuk (rezisztencia tesztek) rozsdarezisztenciára. Az eredmények új génforrásokkal 

gazdagíthatják nemesítési programunkat, mind rezisztencia mind termőképesség 

vonatkozásában. 

A fajták rezisztenciagénjeinek azonosítása során vizsgáltuk az Lr37 és Lr34 gének, 

valamint a Sr31/Lr26/Pm8 rezisztenciagéneket hordozó 1BL.1RS búza-rozs transzlokáció 

jelenlétét. Az eredmények alapján az első körben vizsgált 88 fajta nagy részében (36,4%) 

megfigyelhető volt a nem rassz specifikus Lr34 levélrozsda rezisztenciagén, a hatékony Sr31 

gént hordozó 1BL.1RS transzokáció viszont csak 11,4-ukban volt kimutatható, ugyanakkor a 

hatásos Lr37 levélrozsda rezisztenciagén csak 1 fajtában (Boka) volt jelen (9. táblázat).  

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az egyes hatásos gének igen eltérő mértékben 

vannak jelen más európai fajtákban is. A programot további gének és fajták bevonásával 

tovább folytatjuk. 
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9. táblázat. Cseh génbankból származó búzafajták rozsda rezisztencia génjeinek 

azonosítása molekuláris markerek felhasználásával. 

Fajtanév 
Rezisztenciagének * 

 

 

Fajtanév 
Rezisztenciagének * 

 Lr37 1BL.1RS Lr34 Lr37 1BL.1RS Lr34 

Alana 0 0 0 Hewitt 0 0 0 

Alka 0 0 0 Iridum 0 0 0 
Apache 0 0 1 JB Asano 0 0 0 

Asta 0 0 0 Jindra 0 0 1 
Athlet 0 0 0 Karolinum 0 1 0 

Banguet 0 0 0 Kerubino 0 0 0 
Bill 0 0 1 Kodex 0 0 1 

Blava 0 0 0 KWS Ozon 0 0 1 

Boka 1 0 0 Lavantus 0 0 0 
Brea 0 0 0 Ludwig 0 0 0 

Brilliant 0 1 0 Magister 0 0 0 
Brokat 0 0 0 Manager 0 0 1 

Bruneta 0 0 0 Matchball 0 1 1 

Buteo 0 0 0 Matylda 0 0 1 
Caphorn 0 0 1 Meritto 0 0 0 

Carroll 0 0 0 Mladka 0 0 0 
Chevalier 0 0 1 Mulan 0 0 0 

Cimrmanova raná 0 0 0 Orlando 0 1 1 
Citrus 0 0 0 Patras 0 0 0 

Clarus 0 1 1 Pitbull 0 0 0 

Clever 0 0 1 Potenzial 0 0 1 
Complet 0 0 0 Preciosa 0 0 0 

Dagmar 0 0 1 Princeps 0 0 1 
Drifter 0 0 0 Raduza 0 0 0 

Dromos 0 0 0 Rapsodia 0 1 1 

Elan 0 0 1 Rheia 0 0 1 
Elly 0 0 1 RW Nadal 0 0 1 

Etala 0 1 0 Sailor 0 0 0 
Etana 0 0 1 Sakura 0 0 0 

Eurofit 0 0 0 Salutos 0 0 1 
Evina 0 0 1 Secese 0 0 0 

Fabius 0 0 1 Seladon 0 0 0 

Fakir 0 0 0 Simila 0 0 0 
Federer 0 0 0 Sulamit 0 0 0 

Feria 0 0 0 Svitava 0 0 0 
Fermi 0 0 0 Tiguan 0 1 0 

Florett 0 0 0 Tobak 0 0 0 

Fortis 0 0 0 Trend 0 0 0 
Globus 0 0 1 Turandot 0 0 0 

Golem 0 0 1 Vanesa 0 1 1 
Graindor 0 0 1 Windsor 0 1 0 

Hedvika 0 0 0 Zeppelin 0 0 0 

Henrik 0 0 0     
Hermann 0 0 1 SZUM db 1 10 32 

Heroldo 0 0 1 % 1,1 11,4 36,4 

*megjegyzés: az 1-es a gén jelenétét, 0 a gén hiányát jelöli az adott fajtában 

 

Molekuláris markerek felhasználása a HMW és LMW glutenin alegységek alléljainak 

azonosításában európai búzafajtákban. 

A búza tartalékfehérjék (prolaminok), amelyek gluteninekből és gliadinokból állnak, a 

búza sikér legfontosabb komponensei. A síkérnek alapvetően fontos szerepe van a búza tészta 

és sütési minősége kialakulásában. A glutenin fehérjék nagy (HMW) és kis molekulasúlyú 
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(LMW) alegységekből állnak – mindegyiküket génlokusz irányít: Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 és 

Glu-A3, Glu-B3, Glu-D3. 

Munkánk során tanulmányoztuk 31 búzafajta allélösszetételét (Magyarországról 3, 

Németországból 11, Ausztriából 8, ill. Franciaországból és Nagy-Britanniából 1-1 őszi búza 

fajtát vizsgáltunk) – mindegyikük egy nemzetközi projekt a CORNET részét képezte. A 

HMW és LMW glutén alegység alléljeit allélspecifikus molekuláris markerekkel határoztuk 

meg (az eredmények az osztályunkon szakdolgozó Szőke Anita egyetemi hallgató munkáiból 

származnak).  

Bár a HMW Glu-D1 lokuszból csak a Dx5 allélt vizsgáltuk; az eredmények alapján az 

igen nagy gyakorisággal (80%) fordult elő a vizsgált fajtákban.  

Míg a LMW Glu-A3 lokuszban, az‘a’ allélek gyakorisága 3% volt, a ‘b’-é 64%, a ‘d’-é 

10% és az ‘f’-é pedig 13% volt, addig a Glu-B3 lokuszban a ‘c’-jé 13%, a ‘d’-jé  6%, a ‘h’ –é 

3%, az ‘i’-é 3% a ‘j’ –é pedig 13%-nak bizonyult. Meglepő volt, hogy a Glu-A3 lokusz ‘f’ 

allélja kizárólag a németországi fajtákban fordult elő (a 8 fajtából 4-ben volt jelen, 10. kép). A 

ritka allélok közül a Glu-B3 lokusz ‘h’ és ‘i’ alléljait kizárólag a Szegedi Gabonakutató GK 

Csongrád és GK Petur fajtákban találtuk meg.  

 

10.kép. Glu-A3f allél elektroforetikus képe. Az allélt négy fajtában sikerült kimutatni. 

A Glu-B3 lokusz ‘j’ allélja közismert, hogy az 1BL.1RS búza-rozs kromoszóma 

transzlokáción található. E rozs transzlokáció széles körben elterjedt a világon, mert egyszerre 

növelte a búza adaptálódó képességét, betegség ellenálló képességét és termőképességét, 

ugyanakkor szignifikánsan rontja a kenyérsütési minőséget. Érdekes volt, hogy a Glu-B3 

lokusznak ez az allélja a német búzák 37%-ában fordult elő.  

Ezek az adatok segíthetik a nemesítőket, hogy hatékony szemfehérje minőségi alléleket 

építsünk be búzafajtáinkba. A munkát további allélok és főleg javító minőségű fajták 

bevonásával folytatjuk. Amelynek során az egyes minőségi allélok jelenléte és a minőség 

közti összefüggést is tanulmányozni kívánjuk.  
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11. kép. Glu-B3d allél elektroforetikus képe. Az allél csupán egy fajtában volt jelen. 

 

 

12. kép. Glu-B3i allél elektroforetikus képe. Az allélt csupán a GK Petur fajtában 

sikerült kimutatni. 

Markerszelekciós program folytatása nemesítői tenyészkertben, fajtaelőállító program 

A markerszelekciós program és a fajta előállító nemesítés nem választható el egymástól, 

mivel a markerszelekció csupán a nemesítésnek egy korszerű és hatásos módszere. A célok 

mindig ugyanazok: biztosan nagy és jó minőségű termés. Jelenleg a markerszelekciós 

program súlypontja a levélrozsda-rezisztencián van. Azért ezen, mert a levélrozsda az egyik 

leggyakoribb betegség, ugyanakkor saját méréseink alapján is tetemes, akár 40%-os kárt is 

okozhat.  
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Tovább folytattuk a korábban megkezdett markerszelekciós munkákat, az itt előállított 

törzsek teljesítményét szántóföldi kísérletekben teszteltük (termés, minőség, rezisztencia).  

Ismétlés nélküli 5 m
2
-es un. B-törzs kísérletben több mint 142 olyan törzset vizsgáltunk, 

amely a markerszelekciós programból származott. Rekurrens szülők: GK Békés, GK 

Garaboly és GK Élet és fajták voltak. Alkalmazott levélrozsda rezisztenciagének (és 

zárójelben az azokat tartalmazó vizsgált törzsek száma): Lr19 (54 db), Lr20 (2 db), Lr21 (28 

db), Lr24 (9 db) Lr29 (11 db), Lr34 (34 db), Lr37 (4 db). További 79 olyan B törzs is 

szerepelt a kísérletekben, amelyekben a markerszelekcióból származó anyagok (5 különböző 

génforrás) voltak a szülőpartnerei, de ezek utódainak utódok szelekciója nem markerekkel 

történt. Ez így összesen 221 B törzs volt. A program terjedését jelzi, hogy a B törzsek 44%-a 

már két együttműködő nemesítő (Óvári Judit és Papp Mária) kísérletei közül kerültek ki.  

A markerszelekciós programból származó törzseket 4 ismétlésben és 2 termőhelyen 

(Szeged, Kiszombor) elvetett 5 m
2
 parcellaméretű un. C-törzs kísérletekben is teszteltük 

termőképességre. Rekurrens szülők: GK Békés, GK Garaboly és GK Élet és fajták. 

Alkalmazott levélrozsda rezisztenciagének (és zárójelben az azokat tartalmazó vizsgált 

törzsek száma): Lr19 (8 db), Lr21 (2 db), (Lr29 (2 db), Lr34 (6 db), Lr37 (1 db). Továbbá 3 

törzset 4 ismétléses 10 termőhelyes un. tájtörzs kísérletben is vizsgáltunk.  

További több száz fiatalabb törzs volt található un. kalászszelekciós kísérletben. Ezen 

kívül számos újabb keresztezés/visszakeresztezés is történt, ahol a markerszelekciót újra 

felhasználtuk. 

Sajnos 2013-ben a nem volt értékelhető természetes levélrozsda fertőződés. Így a 

törzseket csak termőképességre, minőségre és egyéb agronómiai bélyegekre tudtuk csak 

vizsgálni és szelektálni. Ennek ellenére a 2013 őszén számos, a kontroll fajtákat termésben 

vagy minőségben felülmúló törzset tudtunk elvetni a 2014 évi kísérletekhez.  

Fajtafenntartás 

GK Békés fajtafenntartása, A, B, C és D törzs szinten (szelekció kiegyenlítettségre, 

termőképességre és minőségre). Jelenleg e faja egyike az országban legnagyobb területen 

termelt fajtáknak. Erőssége, hogy javító minőségű, ugyanakkor nagy termésre képes. 

Markerszelekciós programunk kiemelt fajtája. Célunk e programban, hogy a GK Békés 

kedvező tulajdonságait megtartva fokozzuk e fajta betegség ellenállóságát: számos Lr gén 

beépítése markerszelekcióval (ez a tevékenység már átnyúlik a fajtaelőállítási programba). 

GK Rozi fajtafenntartása, A, B, C és D törzs szinten (szelekció kiegyenlítettségre, 

termőképességre és minőségre). Ez az első olyan fajta Magyarországon, amelyben fuzárium 

rezisztencia forrás (Sumai 3, Nobeoka Bozu) felhasználásával sikerült a fuzárium 

ellenállóságot lényegesen sikerült megnövelni. Ugyanakkor nagy termőképességű és nagy 

sikértartalmú fajta. Nemesítésének kezdetén markerszelekciót (fuzárium QTL-ekre specifikus 

SSR markerek) később pedig mesterséges inokulálásos rezisztenciatesztet használunk.  

GK Göncöl fajtafenntartása, A, B, C és D törzs szinten (szelekció kiegyenlítettségre, 

termőképességre és minőségre). E fajta előállításakor a szelekció még hagyományos úton 

történt. E fajta erőssége, a többihez képest erősebb fuzárium ellenállóság, jó termőképesség és 

minőség. A GK Göncöl fajta 2013-ban kapott szabadalmat (lajstromszám: 000125). 
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EGYÉB KALÁSZOS NÖVÉNYEK 

Tritikále (XTritiosecale Wittm.) kutatások  

(dr.Bóna Lajos) 

Fajtafenntartási kísérletek 

Az utóbbi években mindhárom minősített fajtánk sikeresen terjedt el a gazdaságokban. 

Fajtáink bőtermők és termés stabilitásuk megfelelő a száraz, hősokkos, aszályos években is, 

mint a 2012-es és a 2013-as termőév is volt. 2013 év során a vetőmag előállításaink jól 

sikerültek, de a fokozott érdeklődés következtében teljességgel nem tudtuk kielégíteni 

ezekből a fölmerülő vetőmagigényeket. Az év során meggyőző kísérleti adataink születtek 

arról, hogy a GK Szemes fajta (13. kép) malom- és sütőipari célra eredményesen használható 

– erről az év során több közleményben is beszámoltunk. 

 

 

13.kép. GK Szemes fajta szemtermése (Szeged, 2013) 

A GK Idus, GK Rege, GK Szemes fajták fenntartása ez évben pedigré módszeren 

alapuló szelekcióval történt és mindegyik fajtából a fenntartás végén 6-6 alkalmas törzset 

takarítottunk be a nemesítői törzskeverék mag elkészítésére, mely forrását képezi a következő 

évek fémzárolt vetőmag előállításainak. A 18. ábrán, melyen a fajták fémzárolt 

vetőmagforgalmának alakulását kísérhetjük figyelemmel, jól látható mindhárom fajta 

esetében a folyamatos forgalomemelkedés, a fajták iránti megnövekedett érdeklődés.  

A NÉBIH kísérleteiben a GK Tc5-11 2. éves fajtajelöltünk 2012 és 2013-as években is az 

élen végzett, tehát 2014 év során várható a minősítése. Fölkészülve erre, a fajtajelöltet névvel 

láttuk el (GK Maros), előszaporítását megkezdtük és belőle széles genetikai bázisú (24 C-

törzs) fajtafenntartást indítottunk. 
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18. ábra. A szegedi tritikále fajták vetőmagforgalmának alakulása(Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal adatai (t/év) 

 

 
 

 

 

 

 

Tritikálé beltartalmi paramétereinek vizsgálata 

(Ács Péterné dr.) 

A tritikálé (rozsbúza), az első, ember által alkotott mesterséges (nemesített) 

gabonanövény a búza és a rozs keresztezése révén, amely köztermesztésbe került. A tritikálé 

előnye abban rejlik, hogy költségtakarékos gabona, termesztése gazdaságos és a gyengébb 

talajokon is jól termelhető. Eddigi felhasználása a takarmányozásra korlátozódott, ám ha a 

pozitív termőképesség mellé kedvező táplálkozás-élettani tulajdonságok társulnak, akkor 
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humán célú felhasználására is lehetőségek nyílhatnak. A legtöbb hazai és nemzetközi 

irodalom a tritikálé beltartalmi értékeit a búza és a rozs értékei közé pozícionálja. Diétás 

rostok és ásványi anyagok tekintetében a búzánál jobb értékeket mutat, míg fehérje 

tekintetében a rozs értékeit haladja meg. Táplálkozás-élettani szempontból fontos ismerni az 

egyes rostkomponensek arányát, melyek, mint bioaktív komponensek külön-külön és 

együttesen is hozzájárulnak a táplálkozással összefüggő betegségek (2-es típusú 

cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések, vastag- és végbél daganatok) 

kialakulásának kockázatának csökkentéséhez. 

A Gabonakutató Nonprofit Kft. 10 tritikálé genotípusát (fajtákat: GK Szemes, GK Idus, 

GK Rege; törzseket: Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Tc6, Tc7) vizsgáltunk és hasonlítottunk össze 

búza (GK Békés, Jubilejnaja-50) és rozs (Wibro) fajtákkal. A minták 2 termőhelyről (Szeged, 

Kiszombor) származtak, a 2012-es évjáratból.  

A következő beltartalmi paramétereket analizáltuk teljes őrlésű őrleményekből: nyers 

fehérje, nyers zsír, hamu, élelmi rost, arabinoxilánok, keményítő, ásványi anyagok. A 

méréseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ABÉT Tanszékén végeztük. 

A nyers fehérje tartalmat Dumas eljárás szerint mértük. Az egyes fehérjefrakciók arányát 

fordított fázisú HPLC segítségével állapítottuk meg. A nyers zsír tartalom meghatározása a 

MSZ 6369-12:1979 szerint, a hamu tartalom meghatározása a MSZ 6369-3:1987 szerint 

történt. A diétás rostok mérését a MÉ, 3-2-2008/1 számú irányelve szerint, enzimes-

gravimetriás módszerével végeztük. Az arabinoxilán tartalmat GC módszerrel határoztuk 

meg. Az ásványi anyagok mérése ICP-OES házi módszer segítségével történt. Az 

eredményeket StatSoft STATISTICA12 program segítségével elemeztük. 

A vizsgálati eredményeink az irodalmi adatokat tükrözik, a vizsgált komponensek 

aránya a tritikálékban a búza és a rozs értékei között helyezkednek el, habár az egyes tritikálé 

fajták és törzsek között jelentős eltéréseket tapasztaltunk (10. táblázat).  

10. táblázat. Tritikálé minták beltartalmi értékei szárazanyag %-ban (g/100g) búza és rozs 

kontrollhoz viszonyítva (Kiszombor, 2012) 

Genotípusok 
Nyers 

fehérje 

Nyers 

zsír 
Hamu Diétás rost Keményítő 

Tc1 13,38 1,15 1,65 12,82 59,92 

Tc2 14,37 1,22 1,61 12,5 58,93 

Tc3 14,11 1,14 1,61 10,95 60,87 

Tc4 12,16 1,05 1,63 11,65 62,35 

Tc5 11,73 0,89 1,65 12,14 62,6 

Tc6 11,28 0,98 1,61 12,48 62,4 

Tc7 12,57 0,86 1,67 11,9 61,94 

GK Rege 11,63 1,25 1,74 10,24 62,36 

GK Idus 11,81 1,59 1,62 14,42 59,07 

GK Szemes 12,00 1,09 1,63 10,50 63,25 

GK Békés 12,89 1,43 1,69 10,24 61,87 

Jubilejnaja 50 12,79 1,45 1,39 8,82 63,39 

Wibro 12,68 1,26 1,66 15,15 57,90 

 

A nyers fehérje (11,3-14,4%) illetve nyers zsír (0,9-1,6%) tartalom tekintetében a 

vizsgált tritikálék, néhány kivételtől eltekintve (Tc1, Tc2, Tc3, GK Idus) elmaradtak mind a 

búza, mind a rozs értékeitől (10. táblázat), ellentétben az irodalmakkal nem találtunk 

szignifikáns termőhelyi hatást.  
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A tritikálé fajták közül a GK Szemesnek a legnagyobb a fehérjetartalma. A sikérmosás 

eredményeként elmondható, hogy a rozzsal ellentétben a tritikálékból sikerült sikért mosni, 

viszont a tritikálék sikértartalma (8,4-23,5%) alacsonyabb a búza sikértartalmánál (19. ábra). 

19. ábra Tritikálé fajták nedves sikér tartalma (Kiszombor, 2012) 

 

A termőhely hatását figyeltük meg a diétás rost tartalomra (10,2-14,4%) a kiszombori 

mintákban szignifikánsan magasabb értékeket mértünk. A tritikálé fajták közül kiemelkedő 

rost tartalommal bír a GK Idus, mely megközelíti a rozs értékét. A tritikálék esetében a diétás 

rostok közel 50%-át az arabinoxilánok adják, melynek értékei (4,3-7,4%) meghaladják a búza 

értékeit, némely esetben (Tc4, Tc5) a rozs értékeit is (20. ábra). Az arabinoxilánokat alkotó 

arabinóz és xilóz aránya a GK Idus és a GK Szemes fajta esetén 0,7 feletti, mellyel nő a 

vízoldható komponensek aránya, mely a tészta kialakításában játszik fontos szerepet. 

Megfigyelhető, hogy a magasabb élelmi rost tartalom alacsonyabb 

keményítőtartalommal párosul. A tritikálék keményítőtartalma 58,9-63,3% között változik 

(10. táblázat).  

20. ábra. Tritikálé minták diétás rost és arabinoxilán tartalma szárazanyag %-ban (g/100g) 

búza és rozs kontrollhoz viszonyítva (Kiszombor, 2012) 
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Az ásványi anyag tartalom kimagasló értékeket mutatott a Ca, Mg, P, K, Cu, Zn, Fe 

tekintetében a GK Rege fajta és több törzs (Tc2, Tc4, Tc7) esetén. A kiszombori mintákban 

szignifikánsan magasabb értékeket mértünk. (11. táblázat) 

 

11. táblázat. Tritikálé genotípusok makro- és mikroelem tartalma (mg/kg) (Kiszombor, 2012) 

 Genotípusok Ca Mg K P Cu Zn 

Tc 1 472 1340 34,7 3180 6,5 23,6 

Tc 2 381 1340 36,7 3250 6,6 25,2 

Tc 3 435 1250 30,3 3000 6,3 23,5 

Tc 4 409 1350 33,3 3360 6,7 27,9 

Tc 5 420 1240 29,4 3220 4,6 24,1 

Tc 6 361 1350 32,4 3310 6,2 27,6 

Tc 7 449 1490 36 3680 6,9 26,2 

GK Rege 477 1630 34,4 3960 8,1 31,1 

GK Idus 301 1180 29,5 3030 5,7 19,6 

GK Szemes 315 1160 29 3040 5,7 26,1 

GK Békés 300 1190 35,2 3420 5 26,3 

Jubilejnaja 50 277 949 35,1 2620 5,4 22,8 

Wibro 293 1140 34,5 3110 5,7 21,7 

 

Összegzésként elmondható, hogy a vizsgált tritikálék beltartalmi értékeik alapján 

alkalmasak lehetnek humán célú felhasználásra, mint funkcionális élelmiszer, különösen 

tritikálé-búzaliszt keverékek formájában, így kompenzálódik technológiai hátrányuk. A 

dúsítások az egyes fajták jellemzőinek megfelelően különböző célúak lehetnek. A törzsek 

között is találtunk ígéretes vonalakat (Tc2, Tc4). 

Tritikálé biodiverzitásának növelése, alapanyag-változékonyság, hibridizáció, haploid 

nemesítés (dr. Bóna Lajos) 

A közhasznú munka során fő törekvésünk, hogy a tritikálé genetikai variabilitásában 

rejlő lehetőségeket a hazai agronómiai gyakorlat, a takarmányipar és a táplálkozás-tudomány 

területei felé minél teljesebb mértékben prezentálhassuk és azok a gyakorlat felé mielőbb 

hasznosításra is kerüljenek.  

Nemesítési munkánk célja olyan alapanyagok és fajták előállítása, melyek fokozott 

mértékben képesek ellenállni a különböző stressz hatásoknak (szárazság, alacsony és magas 

pH, alacsony tápelem-szintű talajok, kései vetés és betakarítás, fagy- és hőstresszek, stb). 

Keresztezési programunkat ezért a szekunder hexaploid tritikále szülők egymással való 

keresztezésére alapozzuk (6X Triticale/6X Triticale). A Kárpát-medence térségében 

termesztésre alkalmas tritikále genotípusokat keresztezzük egymással, mindenekelőtt 

használva az általunk előállított jól adaptálódott fajtákat. A GK Szemes, Maros, Rege őszi 

fajtákkal az év során az üvegházban és a tenyészkertben együttesen 40 egyenes és reciprok 

keresztezést végeztünk el. A magkötés jól sikerült és összesen kézi kicsépléssel 

anyanövényeken termett 7800 F1 szemet takarítottunk be. Az 5400 F1 szemet, mely 

tenyészkerti eredetű volt ősszel kézi vetésben el is vetettük fölszaporításra. 

A Biotechnológiai Labor munkatársaival közös programban a gene-pool diverzitásának 

növelése, továbbá a homogenitás mielőbbi elérése végett a mikrospóra eredetű dihaploid 

vonalsorok előállítására irányult munkánk. Az első kísérletben 8 genotípussal dolgoztunk, 

minden genotípusnál indukáltuk az androgenezist. Összesen 167 DH növényutódsort 

állítottunk elő (Gk Szemes: 2; GK Rege: 72; GK Idus: 14; Tc8/15-28: 11; Tc 10/1: 1; Tc 10/7: 
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8; Tc 13/5: 57; Tc 23: 2), melyeket szántóföldi tesztelésre elvetettünk.  A második kísérlet 

során üvegházban felnevelt 12 őszi tritikále genotípus donor növényeivel dolgoztunk. 

Az androgenezis indukciója minden genotípus esetében sikeres volt, in vitro 

portoktenyészet eredetű embriókat állítottunk elő, zöld és albínó növényeket regeneráltunk. 

Az in vitro fejlődött zöld növénykéket üvegházba kiültettük, ott akklimatizálódtak, majd a 

növényeket felneveltük. A spontán DH növényekről a termést betakarítottuk, és a DH növény 

utódsorokat (202) elvetettük az üvegházban felszaporításra, majd onnan a homogén DH 

növényeken termett magvak utódsorokba a tenyészkertekbe kerültek elvetésre (14. kép). Így 

összesen a tenyészkertben 160 DH vonal első mikroszaporítása történt meg. 

 

14. kép. DH tritikále vonalak első fölszaporítása kézi vetésben a kiszombori 

tenyészkertben 

A tritikálé teljesítmény-kísérletek rendszerének fejlesztése 

Az előrehaladott populációk (törzsek) termőképességét kontroll fajtákhoz viszonyítva, a 

búzához hasonlóan kisparcellás, ismétléses teljesítménykísérletekben vizsgáltuk. A nemesítés 

egyik legfontosabb fázisa ez, ezért törekszünk a kísérleti körülmények optimalizálására. Az 

előrehaladott törzseket (n=48) két termőhelyen 4-4 ismétlésben teszteltük termőképességre a 

szegedi és kiszombori tenyészkertünkben (előbbit tekinthetjük egy intenzív, utóbbit pedig 

félextenzív kísérletnek a termőhelyeken kialakult talaj- agronómiai- és időjárási viszonyok 

miatt. 2013-ban a termés Kiszomboron átlagosan 7 t, míg Szegeden 8,8 t/ha-t ért el. Utóbbi 

helyen egy törzs eredménye a 10 t/ha-t is meghaladta és több ért el 9 t feletti hozamot. 

Kiszomboron, további előrehaladott törzsekből egy másik kísérletet is beállítottunk 

szintén 48 törzzsel, 4 ismétléses 5 m
2
-es parcellákon teljesítményvizsgálatra. Ennek átlaga 7 

t/ha volt és néhány törzs a félextenzív viszonyok közt is 7,5 t hozamot ért el.  

A leginkább előrehaladott törzseket, melyek már a bejelentés előtt állnak 2013-ban 5 

termőhelyes kísérletben vizsgáltuk. Ebben a kísérletben a tritikálék mellett a kenyér és durum 

búzák termőképességét, minőségét is teszteltük. A kísérletekben a vizsgált tritikálék kiváló 

termőképesség rendkívül meggyőző volt: a legjobb tritikále törzs az öt termőhely átlagában 

8,7 t/ha, a legjobb búzák 7,5 t/ha hozamot értek el. Ez évi, stressztényezőkben bővelkedő 

évjáratban egyik következtetésünk, hogy az új szegedi tritikálé fajtákkal és bejelentés előtt 

álló törzsekkel biztonságos és magas termésmennyiséget lehet elérni. A tritikáléban is fontos 

és érdemes a búzában már jól bevált több termőhelyes rendszert felállítani, s e rendszer 

bevezetésével, használatával a nemesítés egyik legfontosabb céljának elérését, a termő- és 

alkalmazkodóképesség növeléséhez eredményesen járulunk hozzá. 



 

 

102 

 

 

 

Árpa (Hordeum sp.) kutatások 

(dr. Mihály Róbert, dr. Palágyi András) 

Jelenleg négy köztermesztésben lévő őszi árpafajta (GK Judy, GK Stramm, GK Árpád, 

GK Rezi) és 1 tavaszi fajta (GK Habzó) fenntartását végezzük. Egy fajtajelölt elismerése 

pedig folyamatban van. 

A nemesítési alapanyag bővítése és a genetikai diverzitás fokozása érdekében a 

korábban és főként a 2012. évben, a hazai és nemzetközi génbankokból beszerzett fajtákat, 

genotípusokat 2013-ban fenotípusos megfigyelés alá vettük. Teszteltük a legfontosabb 

tulajdonságokra (szárerősség, koraiság, szárazságtűrés, télállóság, betegségrezisztencia, 

beltartalmi értékek, stb.). A kiválasztott genotípusok és az elismert saját és külföldi fajták 

között keresztezéseket végeztünk a variabilitás fokozása érdekében és a hasadó anyagokat 

szelektáljuk a hazai környezeti viszonyokra. 

Az árpa, mint modell növény a biotechnológiai és genetikai vizsgálatok egyik kiváló 

alanya. Egyszerűbb genom szerveződésénél és könnyebb kezelhetőségénél fogva modellként 

szolgálhatja más kalászos gabonák genetikai, fiziológiai, stresszélettani megismerését.  

A rizs GW2 árpa homológ génjének vizsgálata a szemméret növelésében és e paraméter 

molekuláris szintű szabályozásának vizsgálata szintén fontos közhasznú cél. Apró és nagy 

ezerszemtömegű genotípusok vizsgálatát megkezdtük, bevontunk tritikálé elismert fajtákat és 

előrehaladott nemesítési törzseket. Az eredmények kiértékelése még folyamatban van. 

Létrehoztuk zab esetében egy DNS alapú, molekuláris markerekre alapozott 

fajtaazonosítási rendszert (DNA markers for fingerprinting) szakirodalmi adatok alapján, 

melyet tovább fejlesztve később rutinszerűen használhatunk. Az első eredmények alapján 

használható rendszert sikerül beilleszteni a nemesítési rendszerbe, melyet újabb markerek 

felhasználásával tovább bővíthetünk. 

Genetikai alapok bővítése, megőrzése és bevonása az induló nemesítési programokba.  

Ennek érdekében értékes új fajtákat kértünk különböző európai országok nemesítő 

cégeitől, akik általában szívesen küldtek jelenlegi top fajtáikból nemesítési és tudományos 

célra. Ezt a munkát folytatjuk jó kapcsolatokat kiépítve nyugat és közép európai kollégákkal. 

Most induló nemesítési programunkat a lehető legszélesebb genetikai bázison indítottuk el, 

ennek érdekében növényi alapanyagokat kérünk hazai, európai és tengeren túli génbankoktól 

elsősorban a nemzetközi ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic 

Resources) adatbázis információira támaszkodva.  

 

Zab (Avena sp.) kutatások (dr. Mihály Róbert, dr. Palágyi András) 

A zab genetikai bázis bővítése, jellemzése 

Az Egyéb Kalászosok Nemesítési Osztályán a genetikai alapok bővítését 2012-ben 

kezdtük meg. Az alapanyagokat USDA, ARS aberdeeni (Idaho, USA) génbank, a tápiószelei 

Növényi Diverzitás Központ, Saaten Union és a SaatzuchtEdelhof közreműködésével 

szereztük be. A 255 zab genotípus előzetes felszaporítását és előzetes szelekcióját követően 

2012 őszén és 2013 tavaszán kisparcellás kísérleteket állítottunk be azokból a zab 

alapanyagokból, amelyekben a mikroparcellákon végzett megfigyeléseink alapján áttelelés, 

agronómiai típus, termésszerkezet, betegségekkel szembeni ellenálló-képesség, állóképesség, 

szempergésre való hajlam és termőképesség szempontjából nemesítési perspektívát láttunk. 
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Tekintettel arra, hogy az „őszi” típusú zabok vernalizációs igénye messze alatta marad 

más őszi gabonaféléknek, az őszi vetésű kísérletben fakultatív zabfajtákat, sőt hideg 

kontinentális és boreális eredetű tavaszi genotípusokat is kipróbáltunk. Az őszi vetésű 

teljesítmény kísérletekben 12 négyismétléses és 48 ismétlés nélküli, 6.5 m
2
-es parcella kapott 

helyet. Standardként a szegedi nemesítésű GK Impala és a martonvásári Mv Hópehely 

fajtákat használtuk. A tavaszi vetésű kísérletekben egy vagy két ismétlésben összesen 88 

genotípust vizsgáltunk a GK Pillangó, GK Kormorán, GK Iringó és GK Zalán standard 

szegedi fajtákkal összehasonlítva.  

A parcellák fenológiai (áttelelés, kelési erély, növekedési típus, csupasz/pelyvás jelleg, 

bugahányás ideje, érés stb.) és kórtani (vírus, koronásrozsda, szárrozsda, lisztharmat, 

vetésfehérítő) felvételezéseit a tenyészidőszak folyamán elvégeztük. A parcellák betakarítását 

követően szemtermést, 1000 szemtömeget, Hl súlyt mértünk. A genotípusok szemeinek alaki 

jellemzőit (szélesség/hosszúság hányados, szemméret eloszlás) MARVIN Infratec műszerrel 

jellemeztük. Ezekkel a paraméterekkel a zab genotípusok termésszerkezetét jellemeztük.  

Fontos nemesítési irányelv volt az egyes zab genotípusok takarmánykeverék 

komponensnek való alkalmassága is. Ebben a tekintetben a télállóképesség, a csíravigor, a 

kezdeti növekedési erély, a bokrosodás, az állóképesség és a gyomelnyomó képesség voltak a 

fő szelekciós szempontok.   

Az őszi zabok teljesítménykísérletében erős „hazai nemesítésű fölény” volt érezhető: a 

kísérletben a szegedi zabok nem csak télállóság, hanem termés szempontjából is 

egyértelműen felülmúlták a külföldi alapanyagokból szelektáltak teljesítményét. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy ismétléses kísérletekhez csak kevés genotípusból állt 

rendelkezésünkre elegendő vetőmag. A külföldi anyagok felszaporításából 2013 őszén már 

jelentősen szélesebb kísérleteket tudtunk beállítani. 

A tavaszi kalászos kísérletek kivitelezésénél az időjárás nem volt kegyes hozzánk: a 

belvíz, a víznyomás, a megkésett vetést követő aszályos tavaszi periódus, és a régóta nem 

tapasztalt mértékű vetésfehérítő és földibolha kártétel amellett, hogy jelentős terméskiesést 

okozott, a kísérletek megbízhatóságát is csökkentette.  

 

15. kép. Őszi zab kísérlet bugázó állománya május elején Kiszomboron 

 

A tavaszi zabok átlagosan fele-, harmadannyi termést hoztak, mint az ősziek. A hazai 

nemesítésű fajták fölénye a tavaszi vetésű zaboknál is megfigyelhető volt - az alacsony 
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termésszint mellett is. A genotípusok háromnegyedének termésszintje nem érte el a hazai 

nemesítésű pelyvás zabfajták hozamának 90 %-át (21. ábra). Néhány fajta ugyanakkor 

ígéretesen magas teljesítményre volt képes: a legjobbak több mint 20 %-kal múlták felül a 

standardok hozamát.  

Több genotípus (főként a boreális területekről – pl. Kanada, Oroszország - származóak) 

meglehetősen nagy és egészséges zöldtömeget produkált, emellett állóképességük is 

megfelelő volt. Ezeket a tavaszi zabokat várakozásunkkal ellentétben viszonylag gyenge 

télállóképesség jellemezte, ami valószínűleg a hideg kontinentális területeknek a hazainál 

kiszámíthatóbb tavaszi időjárásához való adaptációnak köszönhető. Annál biztatóbb néhány 

„korrelációtörő”, kiváló télállóságú szibériai zab teljesítménye (pl. Anchar): ezeket is 

felhasználjuk a 2013/2014 évi keresztezési programunk során szülőpartnerként.  

21. ábra. Tavaszi zab genotípusok megoszlása termésmennyiség szerint, a szegedi 

nemesítésű zabok termésének %-ában – Kiszombor, 2013. 

 

 
 

 

 
 

16. kép. Őszi zab kísérlet bugázó állománya június közepén Kiszomboron 
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17. kép. Őszi zab kísérlet bugázó állománya július közepén Kiszomboron 

 

A télállóképesség tesztelését őszi vetésű zaboknál a nemesítési program 

megkerülhetetlen elemének tartjuk és már a prebreeding alapanyagok kiválasztásakor 

alkalmaztuk. 2013 őszén a székelyföldi Zetelaka határában állítottunk be tőszámlálásos 

télállósági kísérletet, amelyben más kalászosokon kívül az összes őszi vetésű zab fajtát 

tesztelni fogunk. A közel 1000 m-es tsz. feletti magasságban elhelyezkedő, -20-25 
o
C téli 

minimumokkal jellemezhető kísérleti terület a hazainál megbízhatóbb körülményeket biztosít 

a télállóképesség alapján történő szelekcióra. 

A potenciális keresztezési partnerek szántóföldi szűrése lehetővé tette a külföldi 

genotípusok őszi / járó / tavaszi jellegének verifikálását, betegségekkel szemben ellenállóbb, 

jó állományú, homogén, szárazságtűrő és - járók és ősziek esetén - megfelelő fagytűrésű 

alapanyagok kiválasztását.  

Célzott keresztezési programok folytatása 

Az előszelekciós munka során kiválasztott alapanyagok, törzsek keresztezéseiből az 

alábbi irányokban folyik a nemesítés: 

• Nagy hozamú, erős szárú, betegségnek ellenálló, jó adaptív képességű, 

biotermesztésre is alkalmas abrakzabok előállítása. 

• Fajta előállítás speciális takarmányozási célokra (versenylovak, tenyészlovak, 

baromfik, kisállattenyésztés, stb.), zöldszenázs készítéséhez is (pl. tejelő marhák). 

• Nemesítés speciális beltartalmi tulajdonságokra (ß-glükán, tokoferolok, 

flavonoidok, L-dopa, stb.) 

• Élelmiszeripari célra – elsősorban csupasz (pelyvamentes) – fajták előállítása. 

• Egyéb Avena fajok (A. strigosa, A. byzantina, A. murphyi) nemesítésbe vonása. 

A téli üvegházi és a tavaszi tenyészkerti keresztezési program keretében több mint 40 

sikeres keresztezést hajtottunk végre, többnyire távoli genotípusok bevonásával. Elvégeztük 

az F1 és F2 nemzedékek vernalizációját. A tenyészkertben az őszi és tavaszi vetésű F1 és 

hasadó generációkat is elvetettük. Nemzedékgyorsítási célból DH módszer kísérleti 

alkalmazását is megkezdtük három F2 generációban levő őszi zab kombinációnál.  
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Fajtafenntartás, szaporítások 

2013-ben folytattuk az új, fekete pelyvás és sárga pelyvás őszi zabok bugautódsorokból 

indított törzsszelekciós munkáját, genotípusonként 40-60 törzzsel. Ezek a genotípusok – 

ősziek lévén - a GK Kormoránnál nagyobb termésekre képesek, télálló képességük is 

megfelelő, viszont fenotípusosan még plasztikusak. Jelenleg a DUS követelményeknek 

megfelelő, genetikai homogén törzsanyag felszaporítása folyik, a célunk, reményeink szerint 

új fajtajelöltként jelenthetjük be őket. 

Jelenleg egy őszi és négy tavaszi államilag elismert zabfajta fajtafenntartását végezzük 

el és szaporítjuk. A törzskeverékek (TK) előállítását és a vetőmag felújítást (szuperelit, elit 

előállítás) évente szükségesnek látjuk elvégezni a vetőmag minőségromlásának megelőzése 

érdekében. A fajtafenntartást saját tenyészkertünkben részben Pedigré II. alapú szelekciós 

rendszerben részben bulk szelekcióval folytattuk a TK előállításáig. A SE, E és részben az I. 

fokú vetőmag szaporítását a Kft keretein belül, az I. és II. szaporítási fok előállítását 

vetőmagtermesztő partnerek bevonásával valósítottuk meg.  

A fajtafenntartói munka nemesítői kézbentartása a TK alapjául szolgáló 

törzskísérletektől a I. fokú vetőmagig garancia arra, hogy genetikailag tiszta, magas biológiai 

értékű, jó minőségű és elegendő mennyiségű vetőmag álljon mindig a szaporító partnerek és a 

termelők rendelkezésére. A vetőmag előállítás fokozatos növelésével és az egész Kárpát-

medencére kiható marketing munkával nagymértékben hozzájárulhatunk e kiváló minőségű 

gabonafaj termesztésének rentabilitásához.  

 

Az ökológiai termesztés biológiai alapjainak kutatása kalászosokban 

(dr. Bóna Lajos) 

Osztályunkon 2013-ban bio-területen is végeztünk takarmánynövény nemesítési 

kísérleteket. A kalászos fajok a következők voltak: tritikále, búza, és zab. A kísérletek 

elsődleges célja, hogy e takarmánygabonák közül kiválasszuk azokat a fajtákat, 

genotípusokat, amelyek alkalmasak zöld takarmánykeverékek előállítására.  

A kiszombori tenyészkertünkben –nem bio-területről –a kalászos fajok egyes fajtáinak 

zöld-szenázs mintáiból, majd a learatott szemterméseikből végeztünk beltartalmi 

vizsgálatokat, elsősorban fehérjére és esszenciális aminosavakra. Ugyanezen paraméterek 

vizsgálatát párhuzamosan a bio-területből vett pillangós növényekkel (bükköny, borsó) 

társított mintákból végeztük el. A keverék szenázsok kísérletbe állítását 2013 tavaszán 

kezdtük.  

Az első kísérleti évben tehát a tavaszi vetésű zöldtakarmány-keverékek eredményeiről 

számolhatunk be. A tavaszi vetésű keverékeket a késői kitavaszodás miatt csak 2013. április 

18-án tudtuk elvetni Kiszomboron a Biokertben, ’mélyben enyhén szikes mezőségi 

vályogtalajon’. A késői vetés miatt 20mm kelesztő öntözést alkalmaztunk. Végül az állomány 

– a vontatott kelés ellenére – megfelelően beállt, bár a tervezett tőszámot nem érte el. Majd a 

több mint 100 mm kedvező májusi esők hatására mind a kalászos komponensek, mind pedig a 

pillangósok megfelelően fejlődtek, így egy közepes zöldállomány, biomassza alakulhatott ki. 

Az ’egygépaljas’ 25 m
2
-es parcellákon összesen 24 kalászos – pillangós 

keverékkombinációt vetettünk el. (A kísérletben természetesen szerepeltek a keverékalkotó 

komponensek önmagukban vetve is.) A keverékkomponenseket átlagosan 35 %-os 

szárazanyag tartalomnál takarítottuk be homlokkaszával rendelkező Honda kistraktorral (18. 

kép). Ezután parcellamérés következett, majd parcellánként zöld-mintákat vettünk a későbbi 

beltartalmi értékeléshez. 
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18. kép. Tavaszi vetésű zöld-szenázs betakarítása 

A zöldtömeg-adatokból a következő legfontosabb megállapításokat tehetjük: 

1. Legnagyobb zöldtermést a 2/e. parcella adta 19,15 t/ha-os eredménnyel, amely 26 % 

Emma pannonbükkönyt, 55,5 % GK Zalán tavaszi zabot és 18,5 % Arvika 

takarmányborsót tartalmazott. 

2. Második legnagyobb zöldtermést a hasonló összetételű 2/c. keverék adta 17,13 t/ha 

eredménnyel, amely ugyancsak 26 % Emma bükkönyt, 37 % Orion III. tavaszi 

zabot, 18,5 % GK Idus tavaszi vetésű tritikálét 

és ugyancsak 18,5 % Arvika borsót tartalmazott. 

3. Harmadik legnagyobb, 15 t/ha fölötti zöldtermést 

két parcellán mértünk: a 2/d. parcellán 15,75 

t/ha volt a 26 % Emma bükkönyös, 18,5 Idus 

tritikálés, 37 % Osmo zabos és 18,5 %-os 

Arvika borsós keverék eredménye; a 2/b. 

parcellán pedig 15,34 t/ha volt a 26 % Emma 

bükkönyt, 18,5 % Idus tritikálét, 37 % Zalán 

zabot és 18,5 Arvika borsót tartalmazó keverék 

zöldtermése.  

Általános megállapításként összegezve azt 

mondhatjuk, hogy a tavaszi vetésű zöld-szenázs készítés 

legjobb kalászos komponensei a tritikále és zab fajták 

között vannak. 

 

19. kép. Tritikále-borsó-bükköny  

zöld takarmánykeverék 

 

A 2013. őszi vetésű növénytársításos kísérleteket a fentiekhez hasonló szisztémával 

októberben elvetettük. Ebben 21 keverékkombináció szerepel 3 ismétlésben. A parcellák 
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komplett módon kikeltek, jól átteleltek, e jelentés március végi leadásakor a bokrosodás és 

szárba indulás stádiumában vannak. 

 

 

20. kép. A bio takarmánykeverék kísérlet állományképe 2013. december 3-án 

 

Nemzetközi és hazai együttműködés az egyéb kalászosok kutatásában  

Közhasznú kutatásainkat nem izoláltan, hanem a hazai és szakmai-nemzetközi tudományos 

élet jelentős képviselőivel közös munkákban végezzük. Egyéb kalászosok kutatásában főbb 

együttműködő partnereink voltak: 

 Society for Sustainable Agriculture and Resource Management 

 IHAR-Radzikow, Lengyelország; Plant Breeding Co., Strzelcze, Malyszyn, 

Lengyelország 

 International Triticale Association, Armidale, Ausztrália 

 P.H. PETERSEN, SAATZUCHT LUNDSGAARD GmbH & Co., Németország 

 University of Ghent, Belgium 

 W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Németország 

 Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem Élelmiszerkémiai Tanszéke, Budapest 

 Kaposvári Egyetem takarmányozási Tanszéke 

 Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő,  

 SzBK Növénybiológiai Intézete, Szeged 

 Szeredi Kft, Kiszombor,  

 Diabet Trade Kft,  

 Szegedi Sütödék Kft Szeged. 

Egyéb, közhasznú, tudományos tevékenységek 

GOP-1.1.1-11-2012-0044 azonosító számú, „A triticale humán célra történő kutatása és 

fejlesztése. Konzorcium a nemesítéstől a kenyér sütéséig terjedő legfőbb feladatokra.” c. K+F 

munka témavezetése.  

Gyulai takarmánykeverék pályázatban közreműködőként: (GOP-1.1.1-11-2012-0066). Szója 

és szója alapú fehérje források kiváltása ökológiai gazdálkodásban, helyben hatékonyan 

termeszthető takarmánynövényekkel és növényfaj keverékekkel c. K+F munka.  
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3/A/1.2. BÚZA, KUKORICA ÉS EGYÉB NEMESÍTÉSI ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA, 

PREBREEDINGJE KÓRTANI, BIOTECHNOLÓGIAI, ANALITIKAI MÓDSZEREKKEL.  
 

A/ BÚZA 

(Mesterházy Ákos, Tóth Beáta, Varga Mónika, Szabó-Hevér Ágnes, Lehoczki-Krsjak 

Szabolcs, Ács Katalin, György Andrea, Szabó Balázs) 

 

1. Rezisztencianemesítési program 

A rezisztencianemesítési program felépítésénél több tényezőre figyeltünk. Mivel a 

központban a Fusarium volt, ezért kombinációkat már úgy terveztük meg, hogy mindkét 

legalább közepes, vagy annál jobb ellenállóságú legyen. Mivel a tulajdonságot számos QTL 

határozza meg, mindig hasadnak ki fogékonyabbak, de megfelelő kombináció esetében 

ellenállóbbak is, ez az, amit transzgresszív szegregációnak nevez az irodalom. Fontos volt, 

hogy ne az eredeti ellenállóságforrásokhoz nyúljunk vissza, hanem azokat a törzseket 

használtuk fel, amelyek már agronómiailag sokkal jobbak voltak, mint az eredeti tavaszi búza 

források, de ellenállóságban is közel álltak a forrásokhoz.  

A kalászfuzárium ellenállóság önmagában megoldható probléma, nekünk is számos 

kiváló ellenállóságú törzs áll rendelkezésre. De számos más tulajdonsággal is hasonló a 

helyzet. A szegedi nemesítési anyag túlnyomó része fogékony a levélbetegségekkel szemben, 

különösen a Septoria tritici-nél érezhető a gond. Ezért itt kiváló ellenállóságú amerikai 

anyagok bekeresztezésével, itt elsősorban Arkansas, North Carolina, Virginia tagállamokból 

származó, egyébként Fusarium rezisztenciával is rendelkező törzseket használtunk fel, ezek 

némelyike még sárgarozsdával és lisztharmattal szemben is ellenálló volt, ez a munka 2006-

ban kezdődött, most már láthatóak az eredmények is.  

A kiváló sütőipari minőség tekintetében főként a Tiszatájra alapoztunk, ill. annak 

későbbi utódaira, ahonnan a szemkeménységet is be tudtuk építeni. Kis mértékben a Kalász és 

Békés fajtákat is használtuk, de csak korlátozottan, és ahol ezt tettük, olyan partnert kerestünk 

hozzájuk, amelyik a fuzárium érzékenységet ellensúlyozni tudta. Mivel a nagymértékű 

ellenállóság nem jelent feltétlenül nagy termést, ezért a kombinációkban olyan partnert is 

kerestünk, amely termőképességre is megfelelő hátteret ad, itt néhány közepes minőségű 

anyagot is bevontunk.  

A kalászfuzárium nemesítési program három ágon folyik. Az elsőben egzotikus tavaszi 

rezisztenciaforrásokat (Nobeoka Bozu, Sumai 3) alakítottunk át ősz, jó agronómiai formákká, 

a másodikban ellenállóbb őszi búzákkal dolgoztunk, részben szegedi munkánk korábbi 

eredményeiből, ill. külföldi őszi búzákkal, a harmadikban folyik az általános nemesítési 

programból származó törzsek szűrése. Ez egyben kutatási feladat is, hogy melyik nemesítési 

stratégia jobb és eredményesebb, vagy kombinált megoldás a helyes megoldás.  

2013-ban a kalászutódsoros kísérlet 2300 sorból állt, F3-F5 nemzedékben. Egy adott 

törzsből 3-8 kalászutódsort vetettünk, ezek közül egyet fertőztünk két Fusarium izolátummal 

kalászcsokros módszerrel. Ezeket aratáskor kiarattuk és a szemfertőzöttséget megállapítottuk. 

Az aratásra történő végleges kijelölést még a viaszérés elején végeztük, és ekkor a 

kalásztünetek alapján döntöttünk a sorok kijelöléséről. A korábbi levélbetegség rezisztencia 

programnak köszönhetően itt már kiugróan fogékony anyag alig volt, a legnagyobb hányad 

levélzete még június közepén is tiszta és egészséges volt, legfeljebb alacsony szintű 

fertőzöttség volt. Ez leginkább a Septoria tritici-re, lisztharmatra és sárgarozsdára vonatkozik, 

a levélrozsda fertőzés csak szórványos volt.  
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Minden kísérleti anyagnál elsődleges szempont volt a telt szemű törzsek kiválasztása, 

szárazságtűrést csak ezektől lehet remélni.  

Az F2 tenyészkertből 228 kombinációt vetettünk el. A szántóföldi kép (többek között 

erős szárrozsda fertőzés miatt, ez utóbbi mesterséges fertőzésből) alapján 158 kombináció 

kombinációról gyűjtöttünk be csaknem 10000 kalászt korábbi kijelölés alapján, amiből 1260-

at vetettünk el. 

Az 12. táblázat jól mutatja a kalászutódsoros kísérlet kombinációit, ill. kalászfuzárium 

eredményeit. A kalászfertőzöttség kísérleti főátlaga 8.21, a szemfertőzöttségé 20 %. A 

fertőzöttség 20 és 80 % között, nagyon széles skálán ingadozik. Az adatokat a 

szemfertőzöttség szerint rendeztük, azokból is csak a 10 % alatti törzseket vontuk be, és 

mindkét fertőzési időnél néhányat a legfertőzöttebb törzsekből is bemutatunk.  

12. táblázat. A kalászszelekció törzseinek fuzárium fertőzöttségi adatai fertőzési időpont 

szerint, 2013. A törzseket szemfertőzöttség szerint rangsoroltuk, adatok százalékban.  

Parc sz. 

 

Fusarium  Fertő- 

 fert. % zés 

Koraiak     Kalász Szem május 

E   9 GK 9.09 Ttj/RC 103//2*In/Gó/3/VAO8W-709  4.5 0.0 V. 15. 

E  165 Ttj/81.F.379//Ke/3/Be/SK 48.21//FHB 143  1.9 0.0 V. 15. 

E  44 NCO7-23771/VAO9W-641  0.6 0.0 V. 15. 

E  439 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Héja/ G 3.1 0.0 1.0 V. 15. 

E  33 Ttj/81.F.379//Ke/3/AR 99 254-7-1  3.1 1.5 V. 15. 

E  32 Ttj/81.F.379//Ke/3/LAO11 62D 131-8  0.8 3.0 V. 15. 

E   8 Be/SK 48.21//FHB 143/3/AR 99 254-7-1 5.8 4.5 V. 15. 

E  24 Ttj/81.F.379//Ke/3/VAO8W-709  0.8 4.5 V. 15. 

E  47 NCO7-23081/4/Él//Cty/Kgy/3/Hy comp*  2.4 4.5 V. 15. 

E   9 GK 9.09 Ttj/RC 103//2*In/Gó/3/VAO8W-709 4.3 5.0 V. 15. 

E  104 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Fény/Tas  2.2 5.0 V. 15. 

E  165 Ttj/81.F.379//Ke/6/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK 48.21/5/3*Göncöl/Szálka  5.5 5.0 V. 15. 

E  23 Ttj/81.F.379//Ke/3/VAO9W-641 4.8 5.0 V. 15. 

E  28 Ttj/81.F.379//Ke/3/GA O41271-Q24  3.3 5.0 V. 15. 

E  49 NCO7-23081/LAO11 62D 131-8  2.0 5.0 V. 15. 

E  51 NCO7-23081/GA O41271-Q24 3.1 5.0 V. 15. 

E   5 Be/SK 48.21//FHB 143/3/GA O41271-Q24  0.6 5.5 V. 15. 

E   3 Be/SK 48.21//FHB 143/4/Sgv/NB//MM/Sum3/3/Fs  2.4 6.0 V. 15. 

E  141 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Be/SK 48.21//FHB 143 4.8 6.0 V. 15. 

E  37 Ttj/81.F.379//Ke/3/Smaragd/Holló  5.4 6.0 V. 15. 

E  126 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Be/SK 48.21//FHB 143 3.4 6.5 V. 15. 

E  92 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Be/SK 48.21//FHB 143  6.9 7.0 V. 15. 

E  144 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Fény/Tas  4.1 7.5 V. 15. 

E  175 Ttj/81.F.379//Ke/3/Ttj/81.F.379//Ke 9.3 7.5 V. 15. 

E  252 Ttj/81.F.379//Ke/4/F 569//Ttj/RC103/3/Várkony  5.8 7.5 V. 15. 

E  36 Ttj/81.F.379//Ke/4/Él//Cty/Kgy/3/Hy comp*  9.7 7.5 V. 15. 

E  164 Ttj/81.F.379//Ke/6/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK 48.21/5/3*Gncl/Szlk 1.4 8.5 V. 15. 

E  202 Be/SK 48.21//FHB 143/3/Ttj/81.F.379//Ke  6.6 8.5 V. 15. 

E  35 Ttj/81.F.379//Ke/3/Mgt/Ptr  11.1 8.5 V. 15. 

E  45 NCO7-23081//Mgt/Ptr 6.9 9.0 V. 15. 

E   6 Be/SK 48.21//FHB 143/4/Él//Cty/Kgy/3/Hy comp*  3.1 10.0 V. 15. 

E  200 Ati/Jubilejnaja 50//MD 01W233-06-1  5.9 10.0 V. 15. 

E  220 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/In/Olt//Kalász 6.0 10.0 V. 15. 

E  231 P.M.1288/09  4.7 10.0 V. 15. 

E  53 NCO7-23 81/VAO9W-641 2.8 10.0 V. 15. 

E  58 NCO7-23771/AR 99 254-7-1 3.4 10.0 V. 15. 

E  78 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Be/SK 48.21//FHB 143 . 18.8 47.5 V. 15. 

E  168 Örs//Ttj/RC 103/3/Békés/4/Ttj/RC 103//Csb/85.50  11.0 50.0 V. 15. 

E  88 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Ttj/RC 103//Csb/85.50  6.8 55.0 V. 15. 

E  127 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Attila/Zu  17.4 57.5 V. 15. 

E  84 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Öth/Jbj//Kal/Ati  21.9 75.0 V. 15. 
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12. táblázat folytatása 
Parc sz. 

 

Fusarium  Fertő- 

 fert. % zés 

Középérésűek     Kalász Szem május 

E  238 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Zu//Ré/NB/4/Sum3/81.60//Kő  3.7 0.0 V. 23.  

E  280 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 4.9 0.0 V. 23.  

E  29 Ttj/81.F.379//Ke/4/Ttj/81.F.379/3/Zu//Ré/NB  5.5 0.0 V. 23.  

E  214 Csillag/4/STRU 1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/LA 01164D-94-2-B  6.9 1.0 V. 23.  

E  440 Arge97-1047-4-2//Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő 0.0 1.3 V. 23.  

E  158 Zu//Ré/NB/6/Zu/3/81.60/NB//Kő/4/Be/SK 48.21/5/Ttj/RC 103  1.2 2.0 V. 23.  

E  437 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Zu//Ré/NB  0.0 2.0 V. 23.  

E  215 Csillag/4/STRU 1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 7.4 2.5 V. 23.  

E  436 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő  0.0 2.5 V. 23.  

E  433 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Sum3/81.60//Kő  0.0 2.8 V. 23.  

E  224 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 2.5 3.0 V. 23.  

E  289 Arge97-1047-4-2//Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő  3.0 3.0 V. 23.  

E  157 Zu//Ré/NB/6/Zu/3/81.60/NB//Kő/4/Be/SK 48.21/5/Ttj/RC 103  1.5 3.5 V. 23.  

E  184 Zu//Ré/NB/4/Sgv/NB//MM/Sum3/3/Rst/NB 2.2 3.5 V. 23.  

E  295 Zu//Ré/NB  7.1 3.5 V. 23.  

E  431 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő  0.0 3.5 V. 23.  

E  159 Ttj/81.F.379//Ke/4/Arge 97-1047-4-2/3/81.60/NB//Kő 1.4 4.0 V. 23.  

E  21 Ttj/RC 103/3/Sgv/NB//MM/Sum 3/4/Él//Cty/Kgy/3/Hy comp*  7.4 4.0 V. 23.  

E  284 Arge97-1047-4-2//Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő  5.0 4.0 V. 23.  

E  125 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Ati/3/Sgv/NB//MM/Sum3 1.9 4.5 V. 23.  

E  161 Ttj/81.F.379//Ke/3/D2JH000014//3*Göncöl/Szálka  2.9 4.5 V. 23.  

E  176 Ttj/81.F.379//Ke/3/Csillag//Rst/NB  18.8 4.5 V. 23.  

E  225 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 4.6 4.5 V. 23.  

E  25 Ttj/RC 103/3/Sgv/NB//MM/Sum 3/4/LAO11 62D 131-8  14.1 4.5 V. 23.  

E  258 Ttj/81.F.379/6/Zu//Ré/NB/5/DH Kő/In/4/Sgv/3/GT/Pdj2//Uhrt  5.9 4.5 V. 23.  

E  30 Ttj/RC 103/3/Sgv/NB//MM/Sum 3/4/Smaragd/Holló 7.3 4.5 V. 23.  

E  438 Ttj/81.F.379//Ke/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő  0.0 4.5 V. 23.  

E  130 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/D2JH000014//3*Göncöl/Szálka  3.8 5.0 V. 23.  

E  191 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 3.4 5.0 V. 23.  

E  239 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Zu//Ré/NB/5/80.1.60//Rst/NB/4/St902/3/Sgv/NB//MM/Sum3  4.9 5.0 V. 23.  

E  241 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Zu//Ré/NB/5/80.1.60//Rst/NB/4/St902/3/Sgv/NB//MM/Sum3  3.4 5.0 V. 23.  

E  434 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Zu//Ré/NB/4/Sum3/81.60//Kő 0.0 5.0 V. 23.  

E  294 Zu//Ré/NB  3.2 5.3 V. 23.  

E  285 Arge97-1047-4-2//Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő  2.3 5.5 V. 23.  

E  106 Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő/5/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK 48.21 2.8 6.0 V. 23.  

E  109 Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő/5/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK 48.21  6.8 6.0 V. 23.  

E  146 Ttj/RC 103//2*In/Gó/6/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK 48.21/5/3*Göncöl/Szálka  2.8 6.0 V. 23.  

E  149 Zu//Ré/NB/3/Be/SK 48.21//FHB 143 3.4 6.0 V. 23.  

E  162 Ttj/81.F.379//Ke/3/D2JH000014//3*Göncöl/Szálka  4.1 6.0 V. 23.  

E  260 Ttj/RC 103//2*In/Gó /4/Zu//Rst/Sum3/3/Rst//MM/Sum3    8.5 6.0 V. 23.  

E  98 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Sgv/NB//MM/Sum3 7.9 6.0 V. 23.  

E  107 Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő/5/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK 48.21  6.6 7.0 V. 23.  

E  177 Ttj/81.F.379//Ke/3/Csillag//Rst/NB  6.8 7.0 V. 23.  

E  120 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Ati/3/Sgv/NB//MM/Sum3 5.8 7.5 V. 23.  

E  122 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Ati/3/Sgv/NB//MM/Sum3  10.9 7.5 V. 23.  

E  140 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/D2JH000014//3*Göncöl/Szálka  3.3 7.5 V. 23.  

E  18 Ttj/RC 103/3/Sgv/NB//MM/Sum 3/4/Ttj/81.F.379/3/Zu//Ré/NB 6.8 7.5 V. 23.  

E  198 Arge97-1047-4-2/Rubin/3/Sum3/81.60//Kő  10.3 7.5 V. 23.  

E  213 Csillag/4/STRU 1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/D 12/In//Kal/3/Zu//Ré/NB  10.1 7.5 V. 23.  

E  286 Arge97-1047-4-2//Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő 2.4 7.5 V. 23.  

E  287 Arge97-1047-4-2//Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő  7.3 7.5 V. 23.  

E  31 Ttj/RC 103/3/Sgv/NB//MM/Sum 3/4/Mgt/Ptr  7.7 7.5 V. 23.  

E  139 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/D2JH000014//3*Göncöl/Szálka 3.8 8.0 V. 23.  

E  131 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/D2JH000014//3*Göncöl/Szálka 1.5 8.5 V. 23.  

E  150 Zu//Ré/NB/3/Be/SK 48.21//FHB 143 9.2 8.5 V. 23.  

E  151 Zu//Ré/NB/3/Be/SK 48.21//FHB 143 1.8 8.5 V. 23.  

E  160 Ttj/81.F.379//Ke/3/D2JH000014//3*Göncöl/Szálka 5.5 8.5 V. 23.  

E  192 Sgv/NB//MM/Sum3/3/F 9 2080G-01102/Kalász 9.4 8.5 V. 23.  
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12. táblázat folytatása 
Parc sz. 

 

Fusarium  Fertő- 

 fert. % zés 

Középérésűek   Kalász Szem május 

 

      

      

     

      

      

E  233 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Ati/Complet 17.1 8.5 V. 23.  

E  275 Zu//Ré/NB/3/Sum3/81.60//Kő  7.9 8.5 V. 23.  

E  277 Arge97-1047-4-2//Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő  5.4 8.5 V. 23.  

E  281 Arge97-1047-4-2/3/Zu//Ré/NB/4/Zu//Ré/NB 9.0 8.5 V. 23.  

E  59 NCO7-23771/4/Ttj/81.F.379/3/Zu//Ré/NB  9.5 8.5 V. 23.  

E  97 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Sgv/NB//MM/Sum3  4.8 8.5 V. 23.  

E  195 Arge97-1047-4-2/3/Zu//Ré/NB/4/Zu//Ré/NB 6.6 9.5 V. 23.  

E  108 Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő/5/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK 48.21  6.9 10.0 V. 23.  

E  147 Zu//Ré/NB/5/F 569//Ttj/RC 103/3/Várkony/4/Kalász  1.9 10.0 V. 23.  

E  189 Csillag/4/STRU 1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/Bán-17 7.1 10.0 V. 23.  

E  194 Arge97-1047-4-2/3/Zu//Ré/NB/4/Zu//Ré/NB  6.6 10.0 V. 23.  

E  226 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Zu//Ré/NB  6.4 10.0 V. 23.  

E  235 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Sum3/81.60//Kő 8.4 10.0 V. 23.  

E  259 Ttj/RC 103//2*In/Gó /4/Sgv/NB//MM/Sum3/3/Tü                                  5.8 10.0 V. 23.  

E  290 Csillag/4/Stru 1254.1/3/81.60/NB//Kő  4.7 10.0 V. 23.  

E  50 NCO7-23081/4/Ttj/81.F.379/3/Zu//Ré/NB 6.9 10.0 V. 23.  

. . . . . . 

E  236 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Ttj/81.F.379//Ke 20.3 50.0 V. 23.  

E  265 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Zu//Ré/NB  8.8 50.0 V. 23.  

E  174 Örs//Ttj/RC 103/3/Békés/6/Zu/3/81.60/NB//Kő/4/Be/SK48.21/5/3*Göncöl/Szálka  5.2 52.5 V. 23.  

E  207 Be/SK 48.21//FHB 143/4/Attila/3/SgV/NB//MM/Sum3 15.1 52.5 V. 23.  

E  119 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Göncöl  11.8 55.0 V. 23.  

E  26 Ttj/RC 103/3/Sgv/NB//MM/Sum 3/4/Palotás/3*Bks  31.9 55.0 V. 23.  

E  291 Csillag/4/Stru 1254.1/3/81.60/NB//Kő 18.4 55.0 V. 23.  

E  204 Be/SK 48.21//FHB 143/4/Attila/3/SgV/NB//MM/Sum3  23.8 72.5 V. 23.  

E  269 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Sgv/NB//MM/Sum3/3/Rst/NB  17.8 77.5 V. 23.  

E  203 Be/SK 48.21//FHB 143/4/Attila/3/SgV/NB//MM/Sum3 29.8 80.0 V. 23.  

 Kísérleti főátlag 8.21 20.01  

 

Mindkét éréscsoportban vannak nulla vagy azt erősen megközelítő fertőzöttségű törzsek. 

Rendelkezünk nagyszámú, alacsony fertőzöttségű törzzsel. Az is látszik azonban, hogy a 

legfogékonyabbak között is nem egy van, amelynek szülői között a rezisztenciaforrások is 

szerepelnek. Vagyis önmagában egy rezisztenciaforrás alkalmazása nem fog automatikusan 

ellenálló törzset eredményezni, hiszen arra semmiféle garancia nincs, hogy az utódtörzsekben 

a szülők ellenállósága összegződni fog. Sokkal valószínűbb az, hogy az utódokban a szülők 

génjei hasadni fognak s az utódok egy része fogékony lesz. Módszertani szempontból már 

évtizedek óta hangsúlyozzuk, hogy a szemfertőzöttség a fontosabb bélyeg a szelekcióhoz. Ha 

megnézzük a táblázat végén az E174-es törzset a maga igen alacsony kalászfertőzöttségével 

és mellé az 55 %-os szemfertőzöttségével, akkor látható, hogy csak a kalászfertőzöttségi 

adatok alapján nagyon könnyű hibás döntést hozni. Különösen akkor, ha pl. a száraz évben a 

kalásztünetek nem is igazán súlyosak, de mint ez az év is mutatja, a szemfertőzés ettől még 

lehet igen magas is. 

A kalász- és szemfertőzöttség alakulásáról érdemes a teljes adatsort figyelembe venni 

(22. ábra). Látszik, hogy a kalászfertőzöttség maximuma valamivel 30 % felett van, addig a 

szemfertőzöttségnél 80 % a maximum. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy a jó közepes 

összefüggés ellenére pl. az 5 % kalászfertőzöttséghez 0-50 % közötti szemfertőzöttség 

tartozik. De még a 0 %-os kalászfertőzésnél is kaptunk 30 % körüli szemfertőzöttséget. 
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Nézhetjük a dolgot a szemfertőzöttség felől is. 10 % szemfertőzöttséghez pl. 0 és 20 % között 

bármely kalászfertőzés tartozhat.  

Mai tudásunk szerint a kalászfuzárium súlyos tüneteit mutató törzseket további vizsgálat 

nélkül selejtezni lehet, a pluszvariánsokat viszont célszerű végig nézni, azaz learatni, 

elcsépelni és a szemfertőzöttséget felvételezni. Az is fontos, hogy többéves kísérletekben 

ennél sokkal szorosabb kapcsolatot kapunk, viszont nagytömegű szűrővizsgálatnál ez nem 

lehetséges.  

22. ábra. A kalászutódsoros (F3-F5) kombinációk kalászfuzárium és szemfertőzöttségének 

alakulása, 2013. 
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Említettük, hogy a nemesítésben részben tavaszi búza forrásokat, részben pedig 

ellenállóbb őszi búzákra alapozott nemesítési irányt indítottunk. Mindkét esetben a szülők 

ellenállóságát figyelembe vettük. Ezért a teljes anyagot két részre osztottuk, őszi búza eredetű, 

helyi ellenállóbb forrásokra alapozott programra, ill. az ellenálló tavaszi búzákat felhasználó 

prebreeding eredményeket tartalmazó és felhasználó nemesítési irányra. Mivel mindkét 

irányvonalat ugyanúgy kezeltük, ugyanazt a szelekciós eljárást alkalmaztuk, ezért az 

eredmények nemesítésmódszertani szempontból is fontosak (23. ábra).  

23. ábra. Kalászutódsor törzsek darabszáma szemfertőzöttség szerint a különböző 

fertőzöttségi osztályokban, 2013. 
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Jól látszik, hogy mindkét nemesítési irány adatai hasonló lefutást mutatnak, mindkét 

esetben a törzsek nagyobb része alacsony fertőzöttségű, bár számban az egzotikus forrásokat 

tartalmazó törzsek száma nagyobb. Ami azt is jelenti, hogy következetes munkával a hazai 

vagy őszi búza eredetű fajtákkal és törzsekkel is igen jó eredmények érhetők el.  

A 2013-as B törzs kísérlet (első teszt 5 m
2
-es parcellákon) két izolátummal szembeni 

kalászfertőzöttségi és szemfertőzöttségi adatait a 24. ábra mutatja. A piros vonal a kísérleti 

átlagot, a szaggatott a két kontrollfajta átlagát mutatja, mindegyiknél 8-8 adat 

figyelembevételével. A kontrollok nem a fogékony, hanem a közepesen ellenálló kategóriából 

vannak. Ami feltűnő, az az adattömeg megoszlása, a bal alsó sarokban van egy igen 

ellenállónak látszó csoport, utána kis szünet, majd következik a többi törzs. A genotípusok 

között 40-50-szeres különbség van, ami statisztikailag szignifikáns.  

24. ábra. A 2013-ban vizsgált B törzsek kalászfuzárium ellenállósága, kalász-, és 

szemfertőződési adatok százalékban. 
 

 
A B törzseket csoportosítottuk a korábbiak szerint hazai, ill. csak őszi búza forrást 

tartalmazó, ill. Sumai-3 és Nobeoka Bozu-t is tartalmazó egzotikus forrást is tartalmazó 

csoportra (25. ábra).  

25. ábra. A vizsgált B törzsek megoszlása kalászfuzárium reakció szerint őszi búza alapú, ill. 

egzotikus tavaszi búza forrásokat tartalmazó kombinációkban.  
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Mind a két nemesítési modell hasonló megoszlást mutat, kivéve a legellenállóbb 

csoportot, ahol a hagyományos modellel szemben 24 genotípus van.  

A B törzsek közül kiválasztottunk 55 törzset, amelyek fontosabb minőségi adatait 

megmérettük. Ezek közül a 13. táblázatban azokat tüntettük fel, amelyek Zeleny értéke a 

2013-as átlag felett volt. Látható, hogy számos kiváló minőségű törzsünk van, igen magas 

esésszámmal, kiváló nedves sikérrel, és a Zeleny értékek az átlagnál lényegesen jobb 

minőséget is előre jeleznek. Az ezerszemtömeg néhány kivétellel megközelíti a 40g-ot, 

néhány esetben lényegesen meg is haladja.  
 

13. táblázat. Átlag feletti Zeleny adatú törzsek minőségi adatai a 2013-as B törzs 

vizsgálatokból. 

 
Parcella HAGB. P E R T E N N I R  

B törzs Eséssz. SKCS SKCS SKCS    Zeleny 

  Szemk. Átm. Ezersz. Szemk. NS Feh. (ml) 

2013 sec (-) (mm) (g) - % %  

         

1797 545 64 3.00 37.6 56 42.9 15.3 53 

1783 517 63 3.01 38.0 56 40.0 14.5 53 

1791 511 63 3.00 38.1 51 37.6 14.1 52 

1784 562 62 2.96 37.1 47 39.8 14.9 51 

1992 456 46 2.92 36.1 47 38.3 14.7 50 

1917 408 58 3.08 39.9 58 34.0 13.3 50 

1787 543 64 3.00 38.8 56 40.0 15.1 48 

1937 467 71 2.91 36.0 70 35.0 13.2 47 

1938 448 63 3.05 40.6 64 34.8 13.1 46 

1905 385 61 3.05 39.2 61 38.2 14.1 45 

1948 539 64 2.94 37.7 63 36.2 13.9 45 

2014 510 45 3.21 47.0 53 34.4 13.6 44 

1869 483 66 2.86 33.9 64 39.3 14.7 42 

1865 455 64 2.93 36.1 55 37.0 14.0 40 

1849 402 7 2.90 41.6 21 34.8 13.4 40 

1911 453 44 3.02 41.1 34 34.7 13.9 40 

1964 423 19 3.02 39.1 24 41.8 15.8 39 

1943 406 49 3.02 38.8 46 37.6 14.2 38 

1799 439 60 2.84 34.7 50 35.7 13.6 37 

1942 452 47 3.03 41.0 46 35.5 13.7 37 

2008 472 51 2.71 34.6 46 33.8 13.2 37 

1928 449 54 3.11 41.1 55 33.8 13.0 36 

1919 230 31 3.06 42.9 34 33.8 13.4 36 

 

2014-re összesen 352 B törzset vetettünk el, részben a fajtaelőállító program, részben a 

rezisztenciaforrás fejlesztési program keretében. Ez csak részben eredt a fenti törzsekből, 

számos kalászutódsor törzs került vissza a még hasadó B törzsek kalászutódsoraiből, ill. a C 

törzsek kalászutódsoraiból is.   

A B törzsekből 22 C törzset vetettünk el 2014-re, valamint három tájtörzs anyagot 

választottunk ki, ami már a fajtabejelentés előszobája.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy mind a két rezisztencianemesítési modell lehet 

eredményes és közöttük kisebb a távolság, ha mindkettőnél már F3-tól mesterséges fertőzéses 

szűrést alkalmazunk. Számos jó vagy igen jó ellenállóságú törzsünk van, nem egy ezek közül 

javító minőséget is ígér, ezek legjobbjainak nemesítési értéke a következő években derül ki. 
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Az elmúlt évtizedekben már nemegyszer felmerült a fajtafenntartás kérdése. 2013-ban két 

fajtajelölt összes C és B törzsét megvizsgáltuk kalászfuzárium ellenállóságra. Az eredményt 

az 26. ábra mutatja.  

26. ábra. A 48/11 (balra) és a 9/09 fajtajelöltek altörzseinek kalászfuzárium rezisztenciája, 

2013. Szemfertőzöttség százalékban. 
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A kísérlet szerint érdemes a fajtafenntartásra odafigyelni, mert ha kórtani kontroll nélkül 

történik, könnyen elronthatjuk a fajtát néhány év alatt és meglepődünk, ha a korábban jó 

ellenállóságú fajta sokkal érzékenyebbé válik. Az ellenállóbbakban kisebbek az ingadozások, 

de a baloldali jelölt négy B törzsének felszaporítása sokszoros javulást eredményezne a két 

legfogékonyabb törzshöz képest. Ez különösen fiatal fajtáknál, jelölteknél fontos. Vagyis 

nemcsak a morfológiai homogenitás fenntartása fontos, hanem az ellenállóság kontrollja is. 

Régi, kiegyenlített és rögzültebb fajtáknál ez a veszély kisebb, de ott is érdemes 

odafigyelni. A fajta hosszú távú versenyképessége is múlhat rajta, és persze azt is, hogy 

milyen növényvédelmet javaslunk.  

 

2. Előnemesítés (Prebreeding) 

A szó eredeti jelentésében a vad rokonfajok felhasználását jelenti a hagyományos 

nemesítési programokban, magyarul előnemesítésnek lehet nevezni. A búzában ma már 

számos olyan rezisztenciatulajdonság van, amely rokon fajokból, vagy fűfélékből származik. 

A prebreeding mindig akkor kerül előtérbe, ha a szükséges tulajdonság, esetünkben 

rezisztencia a meglévő búza tenyészanyagokban nincs meg, új rasszok révén a régi géneket 

hordozó növények fertőződnek. Ezek hosszú évtizedekig tartó munka folyamán jöttek létre, és 

terjedtek el különböző nemesítő cégek révén mindenhol, ahol szükség mutatkozott rájuk. Ez a 

munka ma is fontos, hiszen a kórokozó populáció változásaihoz a nemesítésnek is 

alkalmazkodnia kell, és újabb forrásokat kell a fajta-előállítás részére rendelkezésre állítani. 

Hasonló a helyzet a poligénikus rezisztenciatulajdonságok esetében, ahol hatékonyabb 

QTL-ek után folyik a kutatás, amelyek lehetnek részben rokon, vagy vad fajokban, de 

egzotikus forrásokat is fel lehet kutatni, pl. a búza kalászfuzárium esetében a japán és kínai 

tájfajták között találtak ilyeneket, de az európai tájfajták között is számos jó ellenállóságú 

anyag van. Ezek háziasítása is fontos feladat, és egyszerűbbnek látszik, mint a vad és rokon 

fajok keresztezéséből származó utódok felhasználása. A Sumai-3 és a Nobeoka Bozu 

forrásokat az elmúlt évtizedekben átalakítottuk őszi és alkalmazkodott formákká.  
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Újabb ellenállóbb fajták bevonása a nemesítésbe természetesen lehetséges, de sokkal 

jobb az ellenállóbb fajtákból, törzsekből kiindulva dolgozni, mert kalászfuzárium ellen a 

szükséges ellenállóságot így is el lehet érni.  

A hiányzó ellenállóságot lehetőleg adaptált búzafajtákból, törzsekből építjük be. A 

rezisztenciaforrások felkutatása viszont változatlanul fontos feladat. Ennek keretében 

végezzük évek óta az amerikai fuzárium körvizsgálat keretében a rezisztenciavizsgálatokat és 

a legjobb törzseket bevezetjük a rezisztencianemesítési programba is. Az amerikaiak emellett 

a rezisztenciagéneket is tesztelik markerek segítségével, így ez az ismeret is segít a források 

hasznosításáról. Az adatokat a 14. táblázat mutatja be. A két paraméter között r=0.7319, 

P=0.1 % szorosságú összefüggés volt, ami négy izolátummal két ismétlésben végzett 

kísérleteknél nem szokatlan.  

14. táblázat. A déli őszi búza kalászfuzárium körvizsgálat szegedi eredményei, 2013. 
Törzs FHB % FDK 

NC10-25212 6.43 9.75 

LAO 5102C-8-8 11.61 12.88 

ARO1110-3-1 13.68 13.63 

NC8840-19 19.98 13.81 

MDO3W 61-11-3 25.93 15.06 

M 10-1615 11.55 16.06 

M 10-1659 10.06 16.69 

LAO 5102C-1-2 22.45 16.75 

NCO9-20986(Fhb1) 14.98 17.06 

ARGE07-1339-10-5-8 16.26 17.19 

ARS O9-228 18.91 19.00 

ARO1178-1-1 27.08 19.38 

MH07-7474 21.89 19.94 

NC09-22352 7.20 20.25 

COKER 9835 23.60 21.25 

LAO 7178C-44 18.99 22.75 

BESS 21.85 22.81 

VA 11 W-FHB 75 30.70 23.69 

MDO7 W 272-11-5 22.65 23.75 

GK CSILLAG 15.40 24.00 

MDO8-26-H2-7-12-21 20.29 24.06 

AR00260-2-2 23.71 24.31 

JAMESTOWN 28.38 24.94 

ARS O9-082 34.88 25.00 

ARGE07-1374-17-5-4 22.88 25.13 

MDNC 8248-64 19.46 25.31 

GANC 8170-12DH7 9.06 26.00 

AR01044-1-1 21.48 26.50 

ARSO 7-1073 27.40 27.00 

ARGE07-1374-17-8-5 31.64 27.06 

LAO 6069E-PO1 19.06 27.06 

ARGE-1229-2-1 16.60 27.13 

GK PETUR 11.80 27.25 

MDO8-26-H2-7-12-9 25.93 27.56 

GAO 51477-12ES28 35.80 28.25 

VA 11 W-FHB 110 29.56 28.25 

LAO 6149C-P7 22.61 28.26 

ERNIE 19.53 28.38 

GANCZ 4-12DH21 21.43 28.44 

LAO 7085CW-P4 18.11 28.81 

MDO4 W 249-11-7 20.00 29.56 

ARSO9-643 35.53 31.25 

VA 11 W-FHB 57 25.85 32.06 

MDO4 W 249-11-12 20.38 32.63 

NC8170-4-3 27.13 33.81 

ARSO 9-446 37.35 34.75 

LAO 5079F-PO5 24.71 35.88 
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14. táblázat,folytatás. A déli őszi búza kalászfuzárium körvizsgálat szegedi eredményei, 2013. 
Törzs FHB % FDK 

NC8170-45-2 20.69 36.00 

VA 10 W-119 35.60 36.50 

GAO 51477-12ES32 33.55 36.56 

ARS O9-745 32.41 36.75 

ARSO 7-1214 20.20 37.50 

NC09-20768 31.11 38.38 

GANC 8248-12DH1 28.78 39.75 

GAO 51477-12ES27 34.30 40.19 

ARSO9-367 28.75 40.75 

VA 11 W-FHB 60 35.84 42.13 

VA 10 W-118 41.41 43.94 

VA 11 W-FHB 61 40.45 44.50 

GAO 4494-12ES33 40.61 47.63 

VA 10 W-112 36.90 48.94 

GAO 51477-12ES29 38.90 49.13 

Átlag 24.37 28.21 

SZD 5% 7.72 13.86 

 

3. Rezisztenciaszűrési vizsgálatok 

 

A bejelentés előtti 10 termőhelyes tájtörzs kísérlet kalászfertőzöttségi eredményeit a 15. 

táblázat mutatja. A kísérletet két parcella ismétlésben négy izolátummal szemben végeztük. A 

kontroll fajták ismétlései közel állnak egymáshoz, közülük a Csillag a legjobb. A kései 

fertőzésnél csak  Petur parcellák voltak, így ezek összehasonlítása a korábbi kontrolokkal nem 

feltétlenül objektív. A koraiak átlaga 20.03, míg a késeieké 29.23, ezek szerint a két csoportot 

e tulajdonságnál nem célszerű egyben kezelni. A maximum-minimum értékek különbsége 

csaknem háromszoros, míg az SZD a variációs szélesség mindössze hatoda. Mind a két 

csoportban vannak a kontroll fajtáknál kevésbé fertőzött törzsek. Az persze természeteses, 

hogy a bejelentésnél ezen paraméteren túl számos másnak is súlya van.  

15. táblázat. A tájtörzs kísérlet tagjainak kalászfuzárium ellenállósága, fertőzött kalászkák 

aránya öt értékelés átlagában, 2013.  

Genotípus C 2013   Izolátum     Átlag Fertőzés 

    1 2 3 4   Május 

1901/1595 41 13.82 2.65 5.85 27.50 12.46 14 

Rapor / Hana 20 17.85 1.90 5.41 27.95 13.28 14 

1901/1595 39 17.40 4.97 6.50 29.25 14.53 14 

Él / Kal /3/ 2*Kal // Cty / Kgya 5 17.80 5.80 5.17 32.00 15.19 14 

Bán / Petur 18 21.60 5.21 8.65 26.05 15.38 14 

Kalász / Capo 17 20.41 2.00 4.80 35.50 15.68 14 

Gwa / Kör 29 16.92 2.75 7.75 37.30 16.18 14 

Bks / Jpt 26 19.05 3.40 8.45 34.60 16.38 14 

Galy/Öth 38 18.76 3.98 10.55 34.10 16.85 14 

GK CSILLAG 25 20.75 5.02 6.52 35.90 17.05 14 

Arlin // Ta2460 / 3*TAM107 /3/ 

Mv18.2000 27 23.75 3.75 11.05 34.70 18.31 14 

Csillag / Hunyad 12 18.15 5.65 11.15 40.00 18.74 14 

GK CSILLAG 1 21.30 8.00 9.25 38.20 19.19 14 

Szny / Lov41 // Szny 36 18.71 7.11 14.06 37.50 19.35 14 

Wen / Tisza 24 32.80 2.90 14.10 30.10 19.98 14 

Kov / Mto 4 22.41 6.56 8.15 43.50 20.16 14 

WW30.01 // Kal / Galy 30 28.05 5.60 11.11 36.20 20.24 14 
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15. táblázat, folytatás. A tájtörzs kísérlet tagjainak kalászfuzárium ellenállósága, fertőzött 

kalászkák aránya öt értékelés átlagában, 2013.  

Genotípus C 2013   Izolátum     Átlag Fertőzés 

    1 2 3 4   Május 

GK BÉKÉS 43 20.35 3.71 14.15 43.00 20.30 14 

Cipó / Complet 6 27.65 8.60 10.70 45.20 23.04 14 

GK BÉKÉS 19 24.70 7.85 11.21 49.50 23.32 14 

Ati / Ludwig // Kal / Ati 2 27.80 13.00 19.15 35.00 23.74 14 

GK     KALÁSZ 31 31.70 8.70 12.40 44.00 24.20 14 

Lr19 / 4*Garaboly 47 32.31 14.01 15.00 51.50 28.21 14 

Garaboly 45 36.00 15.05 17.46 56.00 31.13 14 

GK     KALÁSZ 7 48.50 18.50 24.41 61.00 38.10 14 

Csillag / Capo 8 31.30 5.25 10.75 19.70 16.75 23 

Kal / Vé DH 6-7 + 3 29.60 19.35 16.90 10.65 19.13 23 

Mam // Ksg / Galy 33 30.20 8.00 18.45 26.70 20.84 23 

GK PETUR 13 27.60 11.75 19.70 30.80 22.46 23 

Krs / Lov41 // Krs 35 28.90 6.65 21.10 33.70 22.59 23 

Smaragd // Kal / Fav 16 29.00 10.65 10.20 45.20 23.76 23 

Del / Dor // Zg167.86 / Csö // Az 28 30.60 9.80 26.40 41.20 27.00 23 

GK PETUR 37 31.35 15.70 29.15 42.50 29.68 23 

Csillag / Ludwig 9 41.90 18.70 25.55 34.05 30.05 23 

1551/Pur 40 38.45 15.10 28.40 40.30 30.56 23 

Lr19 / 5*Garaboly 48 44.90 8.80 26.30 42.80 30.70 23 

Krs / Alx 34 41.80 14.60 23.80 43.10 30.83 23 

Gk Marcall/Szőke/Brutus 44 37.90 15.50 19.60 50.90 30.98 23 

Ci / Bo 22 36.20 18.40 21.90 49.50 31.50 23 

Lr19 / 5*Garaboly 46 43.80 15.60 30.40 36.30 31.53 23 

Zu /3/ 81.60 / NB // Kő /4/ Be / 

SK48.21 /5/ 3* Gcl / Szlk 14 49.20 9.60 24.90 42.70 31.60 23 

Fav / Cst // Lukas 11 35.90 16.50 31.05 44.60 32.01 23 

Hnd / Ti 32 33.35 18.10 27.75 50.60 32.45 23 

Smaragd // Kal / Fav 15 48.70 21.60 20.60 39.95 32.71 23 

Ci / Bo 21 38.10 20.00 27.70 47.40 33.30 23 

Ci / Bo 23 36.80 18.80 25.90 53.80 33.83 23 

Gk Marcall/Szőke/Brutus 42 48.70 26.50 29.30 43.10 36.90 23 

Petur / Verecke 10 44.80 26.40 35.30 58.60 41.28 23 

Átlag  30.37 10.79 17.17 39.45 24.44  

SZD 5%      6.26  

        

        

VARIANCIAANALÍZIS        

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. SZD 5% 

Minta 20662 47 439.6 10.8 0.000 1.428 6.26 

Oszlopok 47964 3 15987.9 391.3 0.000 2.652  

Kölcsönhatás 8790 141 62.3 1.5 0.003 1.291  

Belül 7844 192 40.9     

Összesen 85259 383           

        

 

A szemfertőzöttségi adatokat a 16. táblázat mutatja. Az értékek magasabbak, mint a 

kalászfertőzöttség esetében, és a két fertőzési idő átlagai csaknem tizedszázalékra 

megegyeznek (37.53 és 37.73).  
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16. táblázat. A tájtörzs kísérlet tagjainak kalászfuzárium ellenállósága, szemfertőzöttség %, 

2013. (kontrollok pirossal szedve) 
Genotípus C 2013   Izolátum     Átlag Fertőzés 
    1 2 3 4   Május 

Kalász / Capo 17 27.50 0.00 7.50 45.00 20.00 14 
GK CSILLAG 25 25.00 2.50 22.50 50.00 25.00 14 
Wen / Tisza 24 35.00 1.00 15.00 50.00 25.25 14 

Bks / Jpt 26 35.00 0.50 17.50 50.00 25.75 14 
Arlin//Ta2460/3*TAM107/3 Mv18.2000 27 26.10 2.75 27.50 47.70 26.01 14 

Rapor / Hana 20 32.50 1.00 22.50 55.00 27.75 14 
Szny / Lov41 // Szny 36 30.01 6.61 26.01 53.40 29.01 14 

Bán / Petur 18 35.00 12.50 10.50 70.00 32.00 14 

GK CSILLAG 1 20.00 7.50 27.50 75.00 32.50 14 
WW30.01 // Kal / Galy 30 40.00 1.50 25.00 65.00 32.88 14 

1901/1595 39 45.00 0.50 17.50 70.00 33.25 14 
1901/1595 41 45.00 2.50 15.00 75.00 34.38 14 

Gwa / Kör 29 55.00 1.50 30.00 70.00 39.13 14 

Él / Kal /3/ 2*Kal // Cty / Kgya 5 45.00 16.00 32.50 67.50 40.25 14 
GK BÉKÉS 19 65.00 3.50 22.50 70.00 40.25 14 

Kov / Mto 4 40.00 12.50 40.00 70.00 40.63 14 
Csillag / Hunyad 12 55.00 3.00 40.00 70.00 42.00 14 

Ati / Ludwig // Kal / Ati 2 50.00 8.00 30.00 85.00 43.25 14 
GK  KALÁSZ 31 55.00 3.00 27.50 90.00 43.88 14 

GK  KALÁSZ 7 55.00 8.50 27.50 87.50 44.63 14 

GK BÉKÉS 43 45.00 10.50 50.00 90.00 48.88 14 
Lr19 / 4*Garaboly 47 70.00 5.00 35.00 87.50 49.38 14 

Galy/Öth 38 65.00 9.00 45.00 90.00 52.25 14 
Cipó / Complet 6 60.00 17.50 55.00 80.00 53.13 14 

Garaboly 45 60.00 30.00 60.00 97.50 61.88 14 

Csillag / Capo 8 32.50 3.50 7.50 27.50 17.75 23 
Krs / Lov41 // Krs 35 32.50 5.00 5.00 35.00 19.38 23 

Mam // Ksg / Galy 33 32.50 1.50 20.00 35.00 22.25 23 
Zu /3/ 81.60 / NB // Kő /4/...Gcl / Szlk 14 42.50 3.50 10.00 40.00 24.00 23 

Kal / Vé DH 6-7 + 3 35.00 7.50 17.50 40.00 25.00 23 

1551/Pur 40 19.00 1.50 22.50 60.00 25.75 23 
Lr19 / 5*Garaboly 48 36.20 6.60 26.90 41.00 27.68 23 

Del / Dor // Zg167.86 / Csö // Az 28 10.00 0.50 30.00 75.00 28.88 23 
Smaragd // Kal / Fav 15 60.00 5.50 17.50 35.00 29.50 23 

Gk Marcall/Szőke/Brutus 44 70.00 1.50 17.50 65.00 38.50 23 
GK PETUR 13 50.00 17.50 32.50 55.00 38.75 23 

Krs / Alx 34 65.00 16.00 20.00 55.00 39.00 23 

Fav / Cst // Lukas 11 45.80 18.90 36.20 59.60 40.13 23 
Lr19 / 5*Garaboly 46 55.00 5.00 50.00 55.00 41.25 23 

Hnd / Ti 32 45.00 16.00 37.50 75.00 43.38 23 
Ci / Bo 21 50.70 40.90 21.60 62.40 43.90 23 

GK PETUR 37 35.00 13.00 55.00 80.00 45.75 23 

Smaragd // Kal / Fav 16 75.00 10.00 30.00 70.00 46.25 23 
Ci / Bo 23 60.00 22.50 27.50 75.00 46.25 23 

Csillag / Ludwig 9 65.00 20.00 45.00 65.00 48.75 23 
Ci / Bo 22 55.00 21.00 40.00 80.00 49.00 23 

Gk Marcall/Szőke/Brutus 42 72.50 13.50 45.00 82.50 53.38 23 
Petur / Verecke 10 75.00 35.00 75.00 90.00 68.75 23 

Átlag  46.57 9.43 29.56 64.98 37.63  
VARIANCIAANALÍZIS        

Tényezők SS df MS F p-ért.. F krit. SZD 5% 
Minta 48994.5 47 1042.4 5.213 0.000 1.428 13.86 
Oszlopok 162074.6 3 54024.9 270.2 0.000 2.652  

Kölcsönhatás 32752.7 141 232.3 1.162 0.167 1.291  

Belül 38396.3 192 200.0     
Összesen 282218.1 383          
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Vagyis az adatokat egyben lehet értékelni, mivel nemcsak az átlagok, hanem a szélső 

értékek is igen közel vannak egymáshoz. Az látszik, hogy a kontrollok hasonlóan 

viselkednek, de még közelebb állnak egymáshoz, mint a kalászfertőzöttség esetében. Ami 

egyben azt is jelenti, hogy a szignifikáns különbségeknek nagy valószínűséggel valódi alapjuk 

van. A korai csoportban a Csillag körüli ellenállóságnál jobb aligha van, a 

legfogékonyabbaknál a szemfertőzöttség ennek csaknem háromszorosa. A kései csoportban 

viszont hét törzs van, amelyik a közepesen ellenálló Petur kontrollnál (átlag 42%) 

szignifikánsan jobb.   

A fajták és fajtajelöltek tekintetében a szemfertőzöttségi adatokat közöljük, ezek 

megbízhatóbbak (17. táblázat). A szemfertőzöttségi átlag pontosan megegyezik a tájtörzs 

kísérlet átlagával, azaz a két populáció között érdemi különbség nincs. A négy izolátummal 

szembeni átlag 14 és 58 % között szóródik, négyszeres különbséggel. A genotípus 

különbségek nagymértékben szignifikánsak. A táblázatban a vonalat az átlagnál húztuk meg, 

így látható az átlag alatti, ill. feletti fajták sora. A Mulan, Csillag, a Fény, Göncöl, Körös, 

Rozi, valamint a Szemes tritikále hozta a szokott paramétereket. A Békés első ismétlésének 

adatai a szokásosnál jobbak, de a második kísérlet kontrolljaként már gyengébb teljesítményt 

mutat.  

17. táblázat. Fajták és fajtajelöltek kalászfuzárium reakciója, 2013, szemfertőzöttség %.  

Genotípus   Izolátum   Átlag  

  1 2 3 4   

Tc 7-12 30.00 3.00 3.00 20.00 14.00  

GK REGE 31.00 15.50 5.00 7.50 14.75  

Tc 3-12 20.00 3.00 7.50 40.00 17.63  

MULAN 27.50 1.00 5.00 45.00 19.63  

GK SZEMES 55.00 2.00 3.50 25.00 21.38  

GK CSILLAG 22.50 3.00 7.50 55.00 22.00  

GK 05.12 30.00 1.50 22.50 40.00 23.50  

GK FÉNY 35.00 5.00 5.00 55.00 25.00  

GK CSILLAG 30.00 1.00 30.00 40.00 25.25  

GK 26.12 45.00 5.50 17.50 35.00 25.75  

GK BÉKÉS 37.50 2.50 10.00 55.00 26.25  

GK 40.12 12.50 5.00 45.00 45.00 26.88  

GK 46.10 22.50 1.00 22.50 80.00 31.50  

GK HAJNAL 35.00 1.50 17.50 75.00 32.25  

GK GÖNCÖL 32.50 1.25 32.50 65.00 32.81  

GK ATI 50.00 0.75 20.00 65.00 33.94  

GK KÖRÖS 45.00 1.50 27.50 65.00 34.75  

GK ROZI 35.00 1.00 30.00 75.00 35.25  

GK 04.12 25.00 15.00 27.50 75.00 35.63  

GK MENTOR 50.00 16.00 40.00 40.00 36.50  

GK 44.12 50.00 2.50 40.00 55.00 36.88  

GK BERÉNY 70.00 6.00 32.50 45.00 38.38  

GK SZALA 50.00 2.00 32.50 70.00 38.63  

GK 11.12 35.00 30.00 27.50 70.00 40.63  

GK 20.10 45.00 7.50 45.00 65.00 40.63  

GK 48.11 65.00 3.50 20.00 75.00 40.88  

JUBILEJNAJA 50 55.00 1.50 32.50 75.00 41.00  

GK 63.11 50.00 5.00 25.00 85.00 41.25  

GK FUTÁR 55.00 3.00 42.50 65.00 41.38  

GK PETUR 65.00 2.50 47.50 55.00 42.50  

GK KALÁSZ 50.00 16.00 17.50 90.00 43.38  

GK Tc  05.11 50.00 25.00 25.00 75.00 43.75  

GK 14.12 55.00 5.50 45.00 70.00 43.88  

GK 10.12 55.00 20.00 50.00 60.00 46.25  

GK VITORLÁS 55.00 20.50 40.00 70.00 46.38  

GK BÉKÉS 55.00 27.50 30.00 74.50 46.75  

GK KALÁSZ 55.00 12.00 35.00 85.00 46.75  

GK TISZA 65.00 2.00 35.00 85.00 46.75  
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17. táblázat, folytatás. Fajták és fajtajelöltek fuzárium reakciója, 2013, szemfertőzöttség %.  

Genotípus   Izolátum   Átlag  

  1 2 3 4   

GK 17.11 55.00 5.50 50.00 80.00 47.63  

GK 06.11 50.00 1.50 50.00 90.00 47.88  

GK SELYEMDUR 65.00 32.50 30.00 65.00 48.13  

GK 12.12 65.00 25.00 35.00 77.50 50.63  

GK 33.12 60.00 17.50 50.00 87.50 53.75  

GK BÉTADUR 55.00 25.00 50.00 87.50 54.38  

GK  PETUR 60.00 35.00 65.00 60.00 55.00  

GK 04.10 70.00 50.00 45.00 70.00 58.75  

Átlag 46.33 10.22 29.92 62.82 37.32  

SZD 5%     12.87  

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Minta 45649.5 45 1014.4 5.87 0.0000 1.438 

Oszlopok 139874.0 3 46624.7 269.93 0.0000 2.654 

Kölcsönhatás 40584.0 135 300.6 1.74 0.0002 1.299 

Belül 31782.3 184 172.7    

Összesen 257889.7 367         

 

Van néhány igen bíztató fajtajelölt. Az biztos, hogy a kalászfuzárium elleni védekezést 

nagyon komolyan kell venni, mert enélkül nehéz lesz versenyképes terméket előállítani. 

Külön kell figyelni az ajánlásoknál a vetéssorrendre, kukorica után az ellenállóbb fajtákat 

javasoljuk. Kiváló elővetemény után jó növényvédelemmel a fogékonyabb fajtákat is lehet 

sikerrel termeszteni. A durum fajták átlagnál nagyobb fogékonysága már régóta tény, mégis 

megfelelő növényvédelemmel a növény sikerrel termeszthető, bár a kockázat nagyobb. Arra 

lehetőség van, hogy az ellenállóbbak előtérbe helyezésével az élelmiszerbiztonságot 

fokozzuk,és ez a legolcsóbb mód.  

Vizsgáltunk Magyarországon termesztett búzafajtákat is annak érdekében, hogy lássuk a 

szegedi nemesítés elhelyezkedését (18. táblázat). Az átlag 43 %, ami hat százalékkal 

magasabb a szegedi átlagnál. Viszont a legellenállóbbak tekintetében nincs lényeges 

különbség. Vagyis látszik valamennyi szegedi előny. Ami az eddig ismerttől eltér, az a 

szegedi tritikálék kiváló teljesítménye, már csak ezért is célszerű lenne a tritikále területét 

növelni.  

18. táblázat. Magyarországon elismert őszi búza fajták kalászfuzárium ellenállósága, 

szemfertőzöttség, %, 2013.  

Genotípus   Izolátum     Átlag 

  1 2 3 4  

26 10.00 0.00 20.00 30.00 15.00 

18 60.00 2.50 15.00 30.00 26.88 

8 25.00 1.00 22.50 60.00 27.13 

14 40.00 1.50 30.00 40.00 27.88 

22 40.00 2.00 32.50 60.00 33.63 

21 40.00 4.00 40.00 60.00 36.00 

11 47.00 11.25 31.70 55.30 36.31 

12 45.00 3.00 35.00 65.00 37.00 

25 55.00 0.00 35.00 70.00 40.00 

10 65.00 2.00 35.00 60.00 40.50 

7 55.00 10.00 27.50 70.00 40.63 

23 42.50 27.50 35.00 60.00 41.25 

5 50.00 5.50 50.00 60.00 41.38 
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18. táblázat, folytatás. Magyarországon elismert őszi búza fajták kalászfuzárium 

ellenállósága, szemfertőzöttség, %, 2013.  

Genotípus   Izolátum     Átlag 

  1 2 3 4  

16 45.00 2.50 45.00 75.00 41.88 

17 60.00 3.00 37.50 72.50 43.25 

2 65.00 3.50 45.00 65.00 44.63 

6 60.00 35.00 27.50 60.00 45.63 

3 75.00 2.00 55.00 55.00 46.75 

9 45.00 30.00 45.00 80.00 50.00 

24 60.00 40.00 40.00 60.00 50.00 

4 65.00 27.50 40.00 75.00 51.88 

19 65.00 25.00 40.00 80.00 52.50 

13 45.00 40.00 50.00 80.00 53.75 

20 70.00 2.00 70.00 80.00 55.50 

1 70.00 25.00 75.00 95.00 66.25 

15 90.00 65.00 70.00 85.00 77.50 

Átlag 53.44 14.26 40.35 64.72 43.19 

SZD 5%     12.42 

VARIANCIAANALÍZIS     

Tényezők SS df MS F p-érték 

Fajta 32500.65 25 1300.0 8.10 0.0000 

Oszlopok 73517.29 3 24505.7 152.66 0.0000 

Kölcsönhatás 18675.26 75 249.0 1.55 0.0192 

Belül 16695.09 104 160.5   

Összesen 141388.28 207       

 

A C kísérletekből 198 törzsről vannak szemfertőzöttségi adataink (27. ábra), melyek 

megoszlását mutatjuk be helyi eredetű, ill. egzotikus rezisztenciaforrások felhasználásával. 

Mindkét csoport a normál eloszlásnak megfelelő lefutást mutat. Ami nagyon fontos, hogy a 

hagyományos nemesítési programokból, bár sok a fogékony anyag, a vizsgált törzsek 20 %-a 

20 %-nál kisebb fertőzést mutatott, közülük 13 tünetmentes volt, mutatja azt a tényt, amit már 

korábban is említettünk, hogy a helyi nemesítési anyag következetes szűrésével is lehet 

megfelelő ellenállóságú anyagokat találni.  

27. ábra. A C kísérletekben szereplő genotípusok fuzárium ellenállóságának megoszlása a 

szemfertőzöttség mértéke (%) alapján, Szeged, 2013. Négy izolátum átlaga ismétlés nélkül. 

 
 



 

 

124 

 

 

A mi törzseink részben az egzotikus csoportban, de a hagyományos csoportban is 

vannak, ahogy az már a saját anyag elemzésekor kiderült. Az adatok azt is mutatják, hogy a 

két paraméter jó összefüggést mutat a DON tartalommal (28. ábra). 

28a. ábra A kalászfertőzöttség és DON tartalom kapcsolata a C törzseknél 

 

 

28b. ábra. A C törzsek szemfertőzöttség és DON adatainak regressziója, 2013. 

 

 

Minthogy a cégnél számos nemesítési program fut egymás mellett, ezek C törzseinek 

átlagos szemfertőzöttsége is érdeklődésre tarthat igényt, ez 30 és 48 % között helyezkedik el.  

A kalászfuzárium rezisztencianemesítés és szűrés a fajtaelőállító nemesítés integráns 

része. Mivel az őszi búza genetikai anyag nagyon kevéssé ismert genetikai szempontból, ezért 

még nagyon hosszú ideig a tényleges rezisztenciaszűrésnek és szelekciónak lesz a 

legfontosabb feladata.  

Bár az látszik, hogy a hagyományos úton, a keresztezési partnerek fuzárium reakcióinak 

hiányában tervezett keresztezésekből túlnyomórészt fogékony anyagok kerülnek ki, 

rendkívüli jelentősége van annak, hogy a szűrővizsgálatok eredményeit ma már figyelembe 
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lehet venni a kombinációk tervezésekor, és olyan új forrásokhoz is juthatunk, amelyek 

kiemelt nemesítési jelentőségűek lehetnek.  

A munka másik felének haszna ott van, hogy a nagyon fogékony, anyagok idejekorán 

történő selejtezése jelentős költséget takarít meg, és automatikusan növeli az 

élelmiszerbiztonságot még akkor is, ha az ellenállóbbak csoportjában csak lassú az 

előrehaladás. Ezt az egyéb magyarországi fajták teszteredményei jól mutatják.  

Nagyon fontos, hogy a nemesítés nem egyszemélyes műfaj. Számos szakember jól 

szervezett együttműködését igényli ahhoz, hogy távlatilag is versenyképes hazai fajtákkal, 

termékekkel tudjuk ellátni a piacot. Az ugyanis biztosan tudható, hogy a gabonakereskedelem 

minden tekintetben egyre inkább a toxin alapú minősítésre és átvételre fog átállni, 

pontosabban ez már jelentős részben meg is történt. Aki időben lép, gazdasági előnyhöz jut, 

aki pedig nem, az biztosan veszíteni fog.  

 

4. Fertőzés módszertani vizsgálatok 

 

1. Inokulációs módszerek összehasonlítása 

 

A nemzetközi irodalomban számos inokulációs eljárást használnak. Ez nem véletlen, 

hiszen vannak feladatok, ahol nagy pontosságra van szükség a kutatásban, vagy 

fajtaminősítésben, ahol komoly következményei vannak a helytelen módszerválasztásnak. A 

nagy volumenű szűréseknél egyszerű, olcsó eljárások kellenek, amelyek révén a fogékony-

nagyon fogékony törzseket selejtezni lehet. Jelentős hatása lehet az ökológiai viszonyoknak, 

hiszen különböző feltételek között kell használható eredményeket elérni.  

Külön terület a fajtaminősítés. Ennek érdekében egy GOP pályázatra alapozva 

MycoRed FP7-es projektben három elterjedt szántóföldi mesterséges fertőzéses módszert 

hasonlítottunk össze négy éves munkával (2009-2012). A három módszer: a saját fejlesztésű 

kalászcsokros inokulum permetezéses eljárás polietilén zacskós borítással, ugyanez az 

inokuláció párásító öntözéssel kombinálva, valamint a fertőzött kukoricaszáron kialakult 

Gibberella zeae perithéciumokból kiszabaduló inokulum felhasználása állományfertőzésre, 

ugyancsak párásító öntözéssel kombinálva. A kísérletet Szegeden és Tulln-ban állítottuk be 

20 magyar és 20 osztrák genotípussal, 4-4 izolátummal (kivéve a fertőzött kukoricaszáras 

eljárást) és 2-2 parcellaismétlésben. Egy parcellán belül két csokrot kezeltünk, ezek termését 

toxin mintavétel előtt egyesítettük. A jelen beszámoló a szegedi adatokat tartalmazza. Bár a 

kísérletek szántóföldi része 2012-ben véget ért, az analitikai vizsgálatok csak 2013 közepén 

értek véget, az adatfeldolgozás pedig 2013 év végére készült el, így a munka legfontosabb 

eredményeinek összesítése erre a jelentésre maradt. A kalász- és szemfertőzöttség esetében 

7680 adatot dolgoztunk fel a varianciaanalízisben, a deoxynivalenollal kapcsolatban a fenti ok 

miatt 3840 analízist végeztünk el HPLC-vel, ami sokkal pontosabb, mint az ELISA vagy más 

eljárások. 

A 19. táblázatban a négy év átlagadatait mutatjuk be a kalászfertőzöttség szerint. Ami 

látszik, az átlagteljesítmény alapján a polietilénzacskós (PE) párásítással értük el a 

legkiegyenlítettebb fertőződést, míg a kukoricaszár adta az ettől nem nagyon eltérő átlagot, de 

hatalmas kilengésekkel, és a permetezéses fertőzés a párásító öntözéssel adta a legkisebb 

átlagot, de elfogadható átlagos fertőzöttség csak két évben volt. Ezért a kalásztünetek alapján 

a legstabilabb eredményt a PE borítású párásítás adta. Hozzátesszük, hogy Ausztriában a 

módszerek közelebbi eredményt adtak, mivel ott a tenyészidőszakban a szélsőségesen forró 

időjárás nagyon ritkán fordul elő. Az SZD 5% az évjáratok között 0.31.  
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19. táblázat. A kalászfertőzöttség alakulása a MycoRed módszertani kísérletnél, 

2009-2012, Szeged 

Fertőzés 2009 2010 2011 2012 Átlag 

Permet+öntözés
a
 4.70 12.21 8.86 1.37 6.78 

Kukoricaszár+öntözés 0.09 26.91 11.54 2.26 10.20 

Permet+PE zacskó 2.66 14.09 15.41 14.37 11.63 

Átlag  2.48 17.73 11.94 6.00 9.54 

SZD 5%     0.27 
a
Permet: kalászcsokrok permetezése propagula szuszpenzióval, Öntözés: párásító öntözés forgófejes 

automata berendezéssel, PE: polietilén zacskó.  

 

A szemfertőzöttségi adatok (20. táblázat) más kissé mást mutatnak. A toxintermelés 

miatt oly fontos szemfertőzöttség mértéke a PE zacskós párásításnál lényegesen megnőtt, míg 

a párásító öntözésnél megfeleződött. A természetes fertőződéshez legközelebb álló 

kukoricaszáras+párásítás volt a legkevésbé eredményes. Úgy látszik, a kukoricaszáras 

fertőzés 2010-ban a nagy esőzések idején adott erős fertőzést, de úgy tűnik, hogy ez inkább a 

pelyván és toklászokon volt jellemző, mert a szemekbe már csak sokkal gyengébben hatolt 

be.  

20. táblázat. A szemfertőzöttség alakulása a MycoRed módszertani kísérletnél, 

2009-2012, Szeged 

Fertőzés 2009 2010 2011 2012 Átlag SZD 5% 

Permet+ PE zacskó 3.20 16.19 27.17 31.09 19.41  

Permet +öntözés 0.81 8.99 8.85 4.25 5.72  

Kukoricaszár+öntözés
a
 0.20 7.92 7.19 3.15 4.62  

Átlag  1.40 11.03 14.40 12.83 9.92 0.41 

SZD 5%     0.36  
a
Permet: kalászcsokrok permetezése propagula szuszpenzióval, Öntözés: párásító öntözés forgófejes automata 

berendezéssel, PE: polietilén zacskó. 

 

A DON tartalom alakulását a 21. táblázat mutatja. Itt a PE zacskós variáns adata 

háromszor nagyobb, mint a permetezéses és párásító öntözött változaté és csaknem hétszer 

nagyobb, mint a természetes fertőződéshez közeli módszertani változat.  

 

21. táblázat. A DON tartalom alakulása a MycoRed módszertani kísérletnél,  

2009-2012, Szeged 

Inokuláció 2009 2010 2011 2012 Átlag SZD 5% 

Permet+PE 2.12 12.82 33.66 9.27 14.47  

Permet+öntözés 0.72 5.43 9.55 1.62 4.33  

Kukoricaszár+ öntözés
a
 0.40 1.56 4.79 1.82 2.14   

Átlag 1.08 6.60 16.00 4.24 6.98 0.67 

SZD 5%     0.59  
a
Permet: kalászcsokrok permetezése propagula szuszpenzióval, Öntözés: párásító öntözés forgófejes 

automata berendezéssel, PE: polietilén zacskó. 

 

Ha a három adatsort összevetjük, akkor kiderül, hogy a leginkább alkalmazott 

kalászfertőzöttség bélyeg vezetheti félre leginkább a nemesítőt. A szemfertőzöttség ennél már 

sokkal jobb minőségű adatot jelent, és a DON mutatja a leginformatívabb adatot. Az is 

látszik, hogy az egyes kalász-, és szemfertőzöttség adat mögött 640, a DON mögött 320 adat 

áll, ezért a levont következtetések alapjául szolgáló kísérlet megbízhatósága messze átlag 

feletti. Mivel a szemfertőzöttség és a DON tartalom összefüggése jó, ezért megfelelő a 

szemfertőzöttség is már sorozatvizsgálatok céljaira. A szakirodalom túlnyomó része 
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kalászfertőzöttséggel dolgozik. Nem véletlen, hiszen sokkal olcsóbb, mint a szemfertőzöttség 

megállapítása, amihez le kell aratni a kalászokat, óvatosan ki kell csépelni, majd 

finomtisztítást kell végrehajtani.   

Ha a vizsgált módszertani variánst nézzük, minden szempontból ez adta a legnagyobb 

differenciálódást, azaz itt volt az egyes genotípusok elkülöníthetőségének az esélye a legjobb. 

Ez azt jelenti, hogy a olyan ökológiai környezetben, mint pl. Magyarország, a 

polietilénzacskós borítás adja a legmegbízhatóbb eredményt.  

Van még egy aspektusa ennek a munkának. Már 1995-ben leírtuk a DON rezisztencia 

jelenségét, amikor a DON tartalom szignifikánsan kisebb, mint amit a kalász-, vagy/és 

szemfertőzöttségi adatok alapján előre jeleznénk. Az akkori vizsgálatokból kiderült, hogy bár 

az általános összefüggések szorosak, mégis találunk olyan genotípusokat, amelyek DON 

szennyezése következetesen alacsonyabb. Akkor még nem figyeltünk fel egy ellenkező 

jelenségre, a DON túltermelésre. Ez pedig legalább olyan fontos, hiszen az ilyen genotípusok 

fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot rejtenek. Éppen ezért adatainkat ebből a 

szempontból is elemeztük. A módszertanban tettünk egy módosítást. Akkor úgy 

fogalmaztunk, hogy DON rezisztencia akkor igazolható, ha két, egymástól 

szemfertőzöttségben szignifikánsan nem különböző genotípus között szignifikáns eltérés van. 

Mint később kiderült, a feltétel nem volt elég szigorú, ezért most úgy adtuk meg a mértéket, 

hogy az adott kísérletben a számított adatpont és a tényleges adatpont közötti távolságnak kell 

nagyobbnak lennie az SZD 5 %-os értéknél. Ezt mutatja a 29. ábra. A negyven genotípusból 

4, azaz tíz százalék mutatott DON rezisztenciát. Félreértések elkerülésére ez nem DON 

mentességet jelent. Hat esetben (15 %) kaptunk DON túlérzékenységet, vagyis az esetek 25 

%-ban a várttól eltérő eredményt kaptunk. Ennek nem módszertani, hanem genetikai oka van. 

Azt persze megmondani nem lehet, hogy más genetikai hátterű anyagban milyen adatokat 

fogunk kapni, de az itteni 25 % mindenképpen elgondolkodtató.  

29. ábra. DON túltermelés és DON rezisztencia a módszertani kísérlet genotípusaiban, az 

összes variáns főátlagait tekintve. 
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Az természetesen világos, hogy a nemesítési folyamatban soha nem lesz olyan tömegű 

adat, amely ezt a tulajdonságot megbízhatóan értékelje, a posztregisztrációs vizsgálatok során 

azonban az elismert fajtákról ez is kiderülhet, és további érveket adhat az adott fajta 

termesztésének érdekében.  

 

2. Fertőzési ablak kérdése 

A kísérlet sorozat egyik részeként a fertőzési ablak kérdését vizsgáljuk. A fertőzési 

ablak azt az időszakot adja meg, hogy milyen hosszú időszakban érzékeny a búza a virágzás 

után a kalászfuzáriózissal szemben. A szakirodalom a legérzékenyebb időszakot általában egy 

hétre, tíz napra teszi, gyakorlatilag a szélesebb értelemben vett virágzási időszakról van szó. 

Ennek komoly járványtani jelentősége van, ugyanis minél hosszabb ez az idő, annál 

komolyabb járvány alakulhat ki egy hosszan tartó esős periódus alatt, de egy aszály miatt 

megállt járvány is megindulhat egy későbbi esős periódusban, de új fertőzések is 

létrejöhetnek.  

A fertőzési ablak kérdése, a kísérletek tervezése mellett, a fungicid alkalmazásoknál is 

fontos lehet. Vizsgálataink során arra a kérdésre keressük a választ, van-e olyan inokulációs 

időpont, amely után már nem alakulnak ki a növényen betegség tünetek, illetve, hogy a 

fertőzési ablak hossza összefüggésben van-e a növények rezisztencia szintjével.  

A kísérletet szántóföldön végeztük, 6 mesterséges inokulációs időpontot alkalmaztunk, 

az első fertőzés teljes virágzáskor történt, majd négy nappal utána, ezt követően pedig három 

naponta a teljes virágzás utáni tizenhatodik napig. Négy Fusarium culmorum és Fusarium 

graminearum izolátumot használtunk a permetezéses inokulációra, amit 48 órás polietilén 

zacskós takarás követet. Hét különböző rezisztencia szintű búza genotípuson vizsgáltunk a 

kalász- és szemfertőzöttséget és dezoxinivalenol tartalmat. A 2013. évi kalászfertőzöttség 

adatokat vizsgálva a különböző genotípusok között vegyes képet kaptunk (30. ábra). 

A legellenállóbb genotípus (F 569//Ttj/RC103/3/1) esetében a különböző inokulációs 

időpontokban fertőzött növények nagyjából egyforma fertőződést mutatnak. Az ennél 

valamivel fogékonyabb, de ugyan csak ellenállónak számító genotípusnál (F 569//Ttj/RC 

103/3/2) már más kép mutatkozik.  

A fajták közül a betegségre fogékonyabb GK Garaboly például szépen mutatja, már az 

ezt megelőző vizsgálatokban leírtakat, miszerint a növény a teljes virágzáskor a 

legérzékenyebb a betegséggel szemben, majd ez az érzékenység folyamatosan csökken. Ez az 

első fertőzési időpontban fertőzött növényeknél megfigyelhető kalászfertőzöttséghez képesti 

változást ábrázoló diagramon (31. ábra) is látható. A többi fajtánál nem lehet a fertőzöttség 

egyértelmű csökkenését megfigyelni.  

Az utolsó fertőzési időpontban fertőzött növényeknél mindegyik genotípusnál 

emelkedés figyelhető meg az azt megelőző időponthoz képest, ennek az lehet az oka, hogy 

abban a fertőzési időpontban esőzés volt, ami a betegség kifejeződésének kedvez. Látható, 

hogy a legnagyobb szemfertőzöttséget az első időpontban fertőzött növényeknél kapjuk, ez 

általában a teljes virágzást követő hetedik napon, azaz a harmadik időpontban fertőzött 

növényeknél szignifikánsan csökken. Egyes genotípusok esetében már a második időpontban 

megfigyelhető ez a jelentős csökkenés, de van, ahol csak a negyedik időpontban következik 

be. Minden genotípusnál egy folyamatos csökkenés figyelhető meg az egyre későbbi 

inokulációs időpontokkal. Azonban a folyamatos csökkenés ellenére is a fogékonyabb 

genotípusoknál a szemfertőzöttség értéke még az utolsó inokulációs időpont esetén is eléri a 

10 % körüli értéket. 
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30. ábra A genotípusok átlag kalászfertőzöttség (%) értékei a hat különböző fertőzési 

időpontban (2013). 
A=F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő, B=F 569//Ttj/RC 103/3/Várkony/4/Ttj/81.F.379, 

C=GK 09.09, D=GK Garaboly, E=GK Fény, F=GK Csillag, G=GK Futár 
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31. ábra Az első fertőzési időpont kalászfertőzöttségéhez viszonyított csökkenés (2013). 
A=F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő, B=F 569//Ttj/RC 103/3/Várkony/4/Ttj/81.F.379, 

C=GK 09.09, D=GK Garaboly, E=GK Fény, F=GK Csillag, G=GK Futár 
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A szemfertőzöttség adatokat vizsgálva már egy sokkal egységesebb képet kapunk az 

egyes genotípusokat összehasonlítva (32. ábra).  

32. ábra A genotípusok átlag szemfertőzöttség (%) értékei a hat különböző fertőzési 

időpontban (2013). 
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Az elvégzett háromtényezős varianciaanalízis (22. táblázat) arra enged következtetni, 

hogy a kalászfertőzöttség tünetek kifejeződését jobban befolyásolja a genotípus főhatás, az 

izolátum főhatás, és a fertőzési időpont és izolátum kölcsönhatása, mint maga fertőzési 

időpont főhatása.  

22. táblázat A fertőzési ablak kísérlet kalászfertőzöttség adatainak háromtényezős 

varianciaanalízise. 

 SS df MS F P 

Fajta A 19716,77 6 3286,129 70,64269 *** 

Izolátum B 63456,11 3 21152,04 454,7104 *** 

Fertőzési időpont C 2375,254 5,00 475,0508 10,21228 *** 

AxB 6127,264 18,00 340,4035 7,317737 *** 

AxC 4957,698 30,00 165,2566 3,552561 *** 

BxC 9839,301 15,00 655,9534 14,10119 *** 

AxBxC 3026,037 90,00 33,62263 0,722794 n.s. 

Hiba 15629,91 336,00 46,5176   
*** P = 0.1% 

 

Szemfertőzöttség adatok varianciaanalízisét (23. táblázat) vizsgálva, egyértelmű a 

fertőzési időpont jelentős hatása. Az eddigi adatok alapján azt látjuk, hogy a maximális 

érzékenységi idő nincsen összefüggésben a növények rezisztencia szintjével, valószínűleg 

más genetikai tényező áll mögöttük. 
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23. táblázat A fertőzési ablak kísérlet szemfertőzöttség adatainak háromtényezős 

varianciaanalízise. 

 SS df MS F P 

Fajta A 17675,47 6 2945,912 29,29839 *** 

Izolátum B 221289,6 3 73763,19 733,6073 *** 

Fertőzési időpont C 34027,19 5 6805,438 67,68307 *** 

AxB 13692,82 18 760,7123 7,565618 *** 

AxC 6588,827 30 219,6276 2,184293 *** 

BxC 17124,39 15 1141,626 11,35397 *** 

AxBxC 12007,96 90 133,4218 1,326938 * 

Hiba 33784,33 336 100,5486   
*** P = 0.1%, * P = 5 % 
 

Annak érdekében, hogy statisztikailag jobban értékelhető képet kaphassunk, fontos a toxin 

tartalom vizsgálatok elvégzése, illetve a kísérlet további folytatása a következő évben. 

Az mindenesetre nem csak ennél a kísérletnél volt tapasztalható, hogy a kalászfertőzöttség 

önmagában nem feltétlenül a legpontosabb tünet kórtani és rezisztencia folyamatok 

jellemzéséhez. Ezért a kutatómunkában alapkérdés a szemfertőzöttség figyelemmel követés. 

Enélkül pl. ebben a kérdésben sem lehetne még csak tendenciát sem megállapítani.  

 

3. A fertőzőanyag koncentráció hatása 

Ez a kérdés a szántóföldi rezisztenciavizsgálatoknál jelent fontos kérdést, hiszen 

jelenleg világszerte azt a modellt követik, hogy adott konidium koncentrációval rendelkező 

inokulumot használnak minden esetben. Ezzel az eljárással két komoly gond van. Egy korábbi 

munka során kimutattuk, hogy adott hígítás az inokulum fertőzőképességét nagymértékben 

befolyásolja, volt olyan izolátum, ahol a hússzoros hígítás nem okozott problémát, más 

esetben az 1:1 arányú hígítás desztillált vízzel már a fertőzőképességet felére csökkentette, a 

négy-nyolcszoros pedig csaknem teljesen hatástalanná tette.  

Ez azt jelenti, hogy adott konidium koncentráció alkalmazása az eredeti 

koncentrációhoz képest sűrítést vagy hígítást jelent, aminek a hatását nem vizsgálták. A 

korábbi vizsgálatot laborkörülmények között végeztük, szántóföldi kísérleti adatokkal nem 

rendelkezünk. Ezért ezt a szántóföldön is meg kívánjuk vizsgálni, hogy a kérdés 

megválaszolására a labor eredmények mellett, szántóföldi kísérletekre is alapozhassunk. A 

kérdést az előző kísérletnél említett hét különböző fajtán és törzsön vizsgáljuk, az előállított 

négy F. culmorum és F. graminearum inokulumot hat különböző hígításban alkalmazzuk 

(eredeti, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16). Ebben az esetben is kalász- és szemfertőzöttséget, illetve 

dezoxinivalenol tartalmat vizsgálunk.  

A 2013. évi kalász- és szemfertőzöttség adatok varianciaanalízisét (24. és 25. táblázat) 

vizsgálva látszik, hogy mind a genotípus, izolátum és hígítás főhatás eredmények 

szignifikánsak, azonban az kalászfertőzöttség esetén az izolátum főhatás a hígítás főhatás 

majdnem kilencszerese, szemfertőzöttség esetén pedig ez a különbség körülbelül ötszörös. 

Megvizsgálva az különböző genotípusok egyes izolátumonkénti átlag értékeit, a 

kalászfertőzöttségnél (33. ábra) megfigyelhető egy kisebb csökkenés az a hígítás hatására, 

azonban ez nem arányos a hígítás mértékével. Szemfertőzöttségnél pedig sok esetben 

nagyobb értékeket kaptunk a hígított szuszpenzióval történt inokulációt követően, mint ahogy 

ez az 34. ábrán látható. 
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24. táblázat A fertőzőanyag koncentráció kísérlet kalászfertőzöttség adatainak háromtényezős 

varianciaanalízise. 

 

 SS df MS F P 

Fajta A 34343,1 6 5723,84 103,41 *** 

Izolátum B 114292,4 3 38097,48 688,34 *** 

Hígítás C 21282,6 5 4256,52 76,90 *** 

AxB 4971,1 18 276,17 4,98 *** 

AxC 2696,5 30 89,88 1,62 ** 

BxC 3913,2 15 260,83 4,71 *** 

AxBxC 3449,1 90 38,32 0,69 n.s. 

Hiba 18596,3 336 55,34   
*** P = 0.1%, ** P=1%, * P = 5 % 

 

 

25. táblázat A fertőzőanyag koncentráció kísérlet szemfertőzöttség adatainak háromtényezős 

varianciaanalízise. 

 SS df MS F P 

Fajta A 63519,1 6 10586,5 58,48 *** 

Izolátum B 280950,8 3 93650,2 517,40 *** 

Hígítás C 10595,7 5 2119,13 11,70 *** 

AxB 21603,1 18 1200,14 6,63 *** 

AxC 7991,7 30 266,331 1,47 * 

BxC 4195,1 15 279,635 1,54 n.s. 

AxBxC 21148,5 90 234,943 1,29 ** 

Hiba 60805,1 336 180,978   
*** P = 0.1%, ** P=1%, * P = 5 % 

 

33. ábra. A genotípusok egyes izolátumonkénti átlag kalászfertőzöttség értékei a hígítási 

aránytól függően (2013). 
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34. ábra A genotípusok egyes izolátumonkénti átlag szemfertőzöttség értékei a hígítási 

aránytól függőenn (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek az eredmények a korábban elvégzett laboratóriumi kísérletekkel nem mutatnak 

hasonlóságot. A hígítás hatása mind a négy izolátumnál a fajták átlagában csak mérsékelten 

csökkent, míg egy esetben tendenciát sem lehetett megállapítani, igaz, egy gyenge 

fertőzőképességű izolátumról/inokulumról volt szó.  

A két paraméter tekintetében sem azonosak a válaszok, itt, úgy tűnik a csökkenés a 

kalászfertőzöttségnél mutat határozottabb tendenciát. A toxin adatok itt is módosítanak majd a 

képen, ahogyan ez eddig is történt. Ezért is állítunk be 2014-ben ebből a kísérletből két 

biológiai ismétlést, illetve a kérdés további, alaposabb vizsgálata érdekében egy olyan 

kísérletet is beállítunk két biológiai ismétlésben, amelynél minden izolátum esetén egyforma 

konidium koncentrációról kiindulva végezzük a hígítást. 

 

4. Inokulumok keverékével történő mesterséges inokuláció 

A különböző inokulumok keverékével való mesterséges inokuláció gondolata a 

rasszspecifikus kórokozókkal kapcsolatos tapasztalatokból ered. Ahhoz ugyanis, hogy a 

szántóföldi szelekció hatékony legyen, a legfontosabb rasszokból kell a fertőző anyagot 

összeállítani, annak érdekében, hogy csak azok éljék túl egészségesen a fertőzést, amelyek 

minden vizsgált rasszal szemben ellenállóak. A gabonaféléket fertőző Fusarium fajokban 

azonban nincsenek rasszok. Végeztünk korábban  ilyen inokulum keverési kísérleteket, és 

minden esetben laborban és üvegházi kísérletben is azt kaptuk, hogy a keverék mindig 

gyengébb fertőző képességű volt, mint a részinokulumok számtani átlaga.  

Ezt a kérdést vizsgáljuk szántóföldi kísérletekben is négy búza fajtán, négy F. culmorum 

és F. graminearum izolátum használatával minden keverési variánsban és önállóan, ami 

összesen tizenöt keverési variánst jelent. A rezisztencia szint vizsgálatára itt is kalász- és 

szemfertőzöttséget, illetve dezoxinivalenol tartalmat vizsgálunk.  

A laboratóriumi vizsgálatokkal ellentétben a 2013. évi szántóföldi kísérletek 

kalászfertőzöttség és szemfertőzöttség adatainak genotípusonkénti átlag értékeit 

összehasonlítva a részinokulumok számtani átlagával (35. és 36. ábra), a számtani átlagnál 

nagyobb fertőzöttséget kapunk, ez mindkét paramétert tekintve hasonló volt. 
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35. ábra Kalászfertőzöttség adatok átlag értékei az izolátum keverékek szerint, és a 

részinokulomok számtani átlag értékei (2013). 

 

 
 

 

Mint az előző kísérletek esetén is, a jobb statisztikai értékelhetőség érdekében itt is 

fontos a kísérlet további folytatása a következő évben. A két éves eredmények után majd 

látjuk, kell-e még további vizsgálat vagy a két év alapján már le lehet vonni megalapozott 

következtetéseket.  

 

36. ábra Szemfertőzöttség adatok átlag értékei az izolátum keverékek szerint, és a 

részinokulomok számtani átlag értékei (2013). 
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5. Kalászfuzárium rezisztenciával kapcsolt kromoszómaszakaszok genetikai térképezése 

búzában 

 

A búza kalászfuzárium rezisztencia kutatás első évtizedeiben a kalászfertőzöttség és a 

termés, valamint a nemesítés módszertani problémái voltak a középpontban. Az 1980-as 

évektől a toxinok kutatása is egyre nagyobb szerepet kapott és rohamos fejlődésnek indult a 

toxinanalitika, továbbá a molekuláris genetikai módszerek fejlődésével az 1990-es évek 

közepétől már a molekuláris markerekre alapozott szelekció problémaköre is a 

növénynemesítési kutatások részévé vált.  

Az eddigi eredmények szerint a búza összes kromoszómáján (21) írtak már le 

kalászfuzárium rezisztenciával kapcsolt QTL-t. Az eddig leírt legfontosabb, több független 

búza térképező populációban validált (megerősített) kalászfuzárium rezisztencia QTL-t a 2D, 

3BS, 3BSc, 4B, 5AS és 6B kromoszómákon azonosítottak.  

A legpontosabban térképezett kalászfuzárium rezisztencia QTL a 3BS kromoszómán az 

Fhb1 és a 6B kromoszómán az Fhb2 régió, melyeket leggyakrabban ázsiai eredetű 

rezisztenciaforrásokban azonosítottak, mint például a kínai Sumai 3, vagy Nobeoka Bozu. Ez 

az egyik leggyakrabban alkalmazott rezisztenciaforrás a nemesítési programokban világszerte. 

Azonban a CM82036/Remus populáció (n=96) elemzése azt mutatta, hogy a Sumai 3 

származék CM82036 ellenállóságában - dezoxinivalenol (DON) tartalom tekintetében - a 3BS 

kromoszómán található QTL az ellenállóság kb. 40 %-át biztosította, 60 %-ot más QTL-ek 

biztosítottak A 2010-2012-ben végzett kísérletek ugyanezeket az eredményeket erősítették 

meg. Ezért az erre alapuló szelekciós programok nem voltak igazán sikeresek, további 

nagyhatású QTL-ek alkalmazása nélkül, mint például az 5A, mivel igazán jó ellenállóságú 

anyagot ezen az alapon aligha lehet előállítani.  

A hatékony nemesítés érdekében, a viszonylag kedvező genetikai helyzet ellenére is 

újabb források bevonására lenne szükség, és főként olyan adatok kellenének, amelyek a 

különböző QTL (gén) kombinációk hatékonyságát vizsgálnák.  Az egyik ilyen 

rezisztenciaforrás a brazil, közepes rezisztenciával rendelkező Frontana, mely a 

Fronteira/Mentana keresztezésből származik. Ez azért is fontos volt számunkra, mert jól 

modellezi a őszi búzában is előforduló rezisztenciaszintet, és az eredmények számos 

tanulságul szolgálhatnak a nemesítési felhasználáshoz.  

A Rezisztencia Kutatási Osztály munkája során a Frontana búzafajta kalászfuzáriummal 

szembeni rezisztenciájának genetikai hátterét két populáción belül, 13 járványhelyzetben 

vizsgáltuk, figyelembe véve az egyéb fenotípusos tulajdonságok hatását. Kalászfuzárium 

rezisztenciával kapcsolt kromoszómaszakaszokat a Frontana/Remus (210 törzs) és a GK Mini 

Manó/Frontana (168 törzs) térképező (DH; dihaploid) populációban azonosítottunk és 

validáltunk két Fusarium faj (F. culmorum és F. graminearum) által okozott kalász- és 

szemfertőzöttségi adatokkal. Az eredményeinket összevetettük egy osztrák kutatócsoport által 

közöltekkel, amiben szintén a Frontana/Remus populációt vizsgálták a szegeditől eltérő 

mesterséges fertőzési módszerekkel. 

A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy más kromoszómaszakaszok lehetnek 

felelősek kalász- és szemfertőzöttséggel szembeni rezisztencia kialakításáért, ezért érdemes a 

kalászfuzárium rezisztencia tesztek során nem csak a kalászfertőzöttséget, hanem a 

szemfertőzöttséget is figyelembe venni. A két Fusarium faj által okozott fertőzöttségi 

adatokkal végzett QTL analízis eredménye alátámasztja azt a tényt, hogy a kalászfuzárium 

rezisztencia horizontális, tehát a gazdanövény védekezését a két Fusarium fajjal szemben 

azonos genetikai faktorok irányítják. Az egyes járványhelyzetek fertőzöttségi adataival kapott 

eredmények közötti eltérések is azt bizonyítják, hogy a növényanyagok tesztelését több 
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járványhelyzetben kell elvégezni ahhoz, hogy valós rezisztenciaszintet tudjunk megállapítani. 

Termésbiztonság és piaci szempontból a legfontosabb kalászfuzárium ellenállósági tényező a 

DON tartalom, ezért az ezzel kapcsolt QTL-ek/gének öröklődésének problémája 

kulcsfontosságú. Az 1. táblázat a GK Mini Manó/Frontana populációban azonosított QTL-

eket mutatja mindhárom vizsgált rezisztencia  tulajdonság tekintetében. Látható, hogy egyes 

QTL-ek csak valamelyik tulajdonsággal szemben hatnak, da amelyeket kiemeltünk, azok 

mindegyiket befolyásolták. Nemesítési szempontból ezek a legfontosabbak. A másik fontos 

következtetés, hogy a kapcsoltság erősségét mutató LOD értékek csaknem kétszer nagyobbak 

voltak, mint a Frontana/Remus populáció vizsgálata esetében. Ennek számos oka volt. A 

populáció virágzási időtartama szűkebb volt, így két inokulációs időpont elegendő volt. 

Minthogy párhuzamosan 6-6 izolátumot használtunk, ez a környezeti befolyásolhatóságot 

csökkentette, és csak a két év eltérő körülményei okoztak eltérő hatást.  

A GK Mini Manó/Frontana populáció Fusarium-mal fertőzött magmintáiból DON 

(dezoxinivalenol) tartalmat is mértünk. A toxinadatokkal – ugyanúgy, mint a 

kalászferőzöttségi és szemfertőzöttségi adatokkal - elvégeztük a QTL analízist. Az azonosított 

QTL-ek közül a 4A és 4B csak kalászfertőzöttséggel, míg a 3A, 4B, 7A és 7B kromoszómán 

található QTL-ek csak DON tartalommal mutattak összefüggést. Olyan QTL-ek melyek 

mindhárom vizsgált tulajdonságot befolyásolták, a 1B, 2D, 3B, 5A, 5B és 6B 

kromoszómákon voltak azonosíthatók (26. táblázat). 

26. táblázat. QTL-ek hatása búza kalászfuzárium paraméterekre, 2008-2009. 

Marker; map  Kromo- FHB FDK DON 

interval szóma LOD VE LOD VE LOD VE 
wPt-734078 - wPt-

731843 
1A 3.08 8 2.1 5.6 n.s. n.s. 

wPt-5347 - wPt-2315 1B 5.06 17 5.02 13 2.78 7.1 

wPt-732882 - wPt-

667765 
2D 6.61 23 6.34 20.6 4.12 10.3 

wPt-3812 - wPt-732411 2D 0.77 2 4.73 11.8 2.49 6.4 

Xgwm533 - wPt-3921 3B 3.97 10 2.54 6.6 4.01 10.1 

wPt-800509 - wPt-2780 4A 5.73 14.6 1.71 4.4 n.s. n.s. 

wPt-5334 - wPt-4243 4B 3.6 9.1 1.31 3.4 n.s. n.s. 

Xgwm205 - Xgwm156 5A 4.73 12.2 4.71 12.7 n.s. n.s. 

wPt-741134 - wPt-5896 5B 2.54 8.7 5.34 15 4.53 15.2 

wPt-7204 - wPt-744786 6A 3.97 10.5 5.79 14.2 n.s. n.s. 

wPt-6039 - Xgwm88 6B 8.14 20.5 5.31 13.3 n.s. n.s. 

wPt-9925 - wPt-5922      7B 3.52 10.8 5.67 13.9 n.s. n.s. 

wPt-0934 - wPt-743601 7D 0.65 1.7 3.12 7.9 3.41 8.7 

Xgwm44 - wPt-744219 NA1 3.33 8.5 2.16 5.6 n.s. n.s. 

wPt-666593 - wPt-

664682 
NA2 2.21 7.6 3.18 11.1 n.s. n.s. 

FHB: kalászfertőzöttség, FDK: szemfertőzöttség, DON= dezoxynivaleol (DON) tartalom. Kiemelve: minden 

tulajdonság tekintetében szignifikáns kapcsoltságot mutató QTL 

 

A 37. ábra az 5A és 6B kromoszómán azonosított QTL-eket mutatja be. A QTL-t jelző 

oszlop hossza megfelel a kromoszómaszakasz hosszának, amely a szignifikáns LOD érték 

felett található.  

Mindkét QTL az összes tulajdonságot befolyásolja, beleértve a növénymagasságot is. 

Az 1B és az 5B kromoszómákon a QTL-ek viszont nem hatnak a növénymagasságra. A 

fentieken túl ez is igen fontos, mert ezeket nemcsak magas, hanem alacsonyabb növényekben 

is nagy valószínűséggel lehet biztonságosan használni.   
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37. ábra. Minden tulajdonságot befolyásoló kalászfuzárium rezisztencia QTL-ek,. 
FHB: kalászfertőzöttség, FDK: szemfertőzöttség, DON= deoxynivaleol (DON) tartalom, PH= 

növénymagasság. 

 

6B5A

 
 

A Ringo Star//Mini Manó/Nobeoka Bozu/3/Avle (DH) térképezési populációban 

(n=163) a japán eredetű Nobeoka Bozu kalászfuzárium rezisztencia QTL-eket vizsgáltuk. A 

térképező populáció összes kromoszómájának QTL térképe alapján a 1A, 1D, 2A, 2B, 2D, 

3B, 3D, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B és 7A kromoszómákon azonosítottunk kalászfertőzöttségi, 

szemfertőzöttségi vagy DON adatokkal összefüggést mutató lokuszt. Ezzel a munkával olyan 

új lokuszokat írtunk le, melyek bár a japán eredetű Nobeoka Bozu rezisztenciaforrásból 

származnak, mégis eltérnek a többi ázsiai eredetű ellenálló anyagok QTL-jeitől. 

A GK Ságvári/Nobeoka Bozu//GK Mini Manó/Sumai 3 rekombináns beltenyésztett 

populáció, egy előnemesítés céljából előállított kombináció, melyben a kínai Sumai 3 és a 

japán Nobeoka Bozu rezisztenciaforrás mellett két magyar genotípus szerepel. Ezen 

beltenyésztett törzsek között számos, kiváló rezisztenciával rendelkező, őszi típusú 

agronómiailag kedvező formájú genotípus található. A 105 tagú térképező populációban 

elsősorban Sumai 3-ból származó kalászfuzárium rezisztencia QTL-eket azonosítottunk. A 

2D kromoszómán kettő, a 3BS, 5A és 6B kromoszómákon egy-egy nagyhatású QTL a 

kalászfertőzöttség és szemfertőzöttség fenotípusos varianciájának 10-25 %-át magyarázták 

egyenként. A legnagyobb hatású QTL-ek a 3BS és 5A kromoszómákon találhatóak. A 2D és 

6B kromoszómákon kisebb, de szignifikáns hatást mutató régiókat azonosítottunk. A QTL-ek 

vegyes kombinációkban fordultak elő a növényekben. Azon genotípusok, melyekben több 

különböző rezisztencia QTL fordult elő nagyobb fokú ellenállóságot mutattak, így 

legellenállóbbak azon törzsek, melyek legalább 4 különböző QTL-t hordoznak (38. ábra).  
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38. ábra. Különböző Fusarium rezisztencia QTL-eket hordozó genotipusok fertőzöttségi 

adatai 2010-2012 között végzett mesterséges inukulációs vizsgálatok eredményei alapján a 

GK Ságvári/Nobeoka Bozu//GK Mini Manó/Sumai 3 populációban. 

 

 
 

A kiemelkedő kalászfuzárium ellenállóságú, egzotikus eredetű rezisztenciaforrások 

mellett nem hanyagoljuk el a saját nemesítési anyagunkból származó jó ellenállósággal bíró 

törzseket sem. Ezeket a fajta előállító nemesítés követelményeinek megfelelő helyi és adaptált 

forrásokból emeljük ki. A rezisztenciaforrásra és a kialakulásra utalva ezt a típust natív, vagy 

helyi rezisztenciának nevezzük. A natív rezisztencia többnyire csak közepes mértékű 

ellenállóságot biztosít, és a mennyiségi tulajdonságoknál fellépő igen jelentős környezeti 

hatások miatt csak több éves kísérletek során azonosítható. Azonban az ilyen ellenállósággal 

rendelkező genotípusok az egzotikus rezisztenciaforrásokkal ellentétben az agronómiai 

jellegeket negatívan befolyásoló tulajdonságokat nem hordoznak, így könnyítve a nemesítő 

dolgán. Ilyen vizsgálatok során a Gabonakutató Kft. búza nemesítői által előállított tájtörzsek, 

fajtajelöltek és fajták között számos stabilan jó kalászfuzárium ellenállósággal rendelkezőt 

azonosítottunk. Mintegy 32 fajta, kalász-, és szemfertőzöttségi adataira alapozva, molekuláris 

markerek segítségével asszociációs térképezést végeztünk, hogy közelebb kerüljünk az 

ellenállóság genetikai hátterének azonosításához. Az eredményeink alapján a saját nemesítési 

anyagunkban kalászfertőzöttséggel szembeni rezisztencia QTL valószínűsíthető az 1A, 1B, 

2B, 4A, 6B, 7B kromoszómákon, valamint szemfertőzöttséggel szembeni rezisztencia QTL 

valószínűsíthető az 1A, 1B, 4A, 4B, 6A kromoszómákon. Ezen eredmények birtokában 

célzottan tervezhetők olyan keresztezések, melyekkel a jó termőképességet és kiváló minőségi 

tulajdonságokat megbízható rezisztencia háttérrel ötvözhetjük. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a QTL kutatás, mind az újabb QTL-ek felfedezését, 

mind funkciójukat tekintve, mind nemesítési értékük kapcsán jelentős új adatokat, 

információkat adott. Célszerű olyan QTL-eket használni a szelekciós folyamat során, amelyek 

magasságtól függetlenül hatnak, és olyanokat, amelyek a kalász- és szemfertőződésen túl a 

toxintartalmat is csökkentik. Bár a rendszer igen komplex, e QTL-ek tekintetében a marker 

támogatta szelekció is eredményes lehet. De éppen a komplexitás okozza azt is, hogy a 
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mesterséges inokuláción alapuló nemesítési rendszert még sokáig nem lehet nélkülözni. 

Nagyon fontos lesz a jövőben az ellenállóbb őszi búzák genetikai hátterének elemzése.  

 

6. Búza fungicid vizsgálatok 

 

2013-ban zárult a MycoRed FP7-es program, amelynek volt egy fungicid alkalmazási 

fejezete is. A kísérlet során (2009-2012) nyolc fungicidet teszteltünk kisparcellás 

kísérletekben és ugyanezeket nagyparcellákon is üzemi technológiával, ahol a szórófejeket 

úgy változtattuk meg, hogy a kalászokat oldalról permetezzék. Alább a négyéves adatok 

végeredményét látjuk, amelyek kiértékelése 2013 végére készült el a zárójelentéshez.  

 

Fungicid transzlokációs vizsgálatok 

Bármilyen fungicid technológia alapja, hogy ismerjük a fungicidek mozgását a 

növényben. A triazolokról a gyártók szisztemikus fungicidekként szólnak. Ami adatot láttunk, 

az csíranövényeken történt, és a cseppből felszívódó hatóanyag többé-kevésbé szétoszlott a 

vizsgált levélben. Nem találtunk adatot arra, hogy a kalász és a zászlóslevél között van-e 

fungicid hatóanyagmozgás. Van azonban néhány tény, ami ezt támogatja. Még négy 

évtizeddel ezelőtt végeztünk 48 fajtával olyan kísérletet, hogy a zászlóslevél kiterjedésekor, 

ill. egy másik kezelést virágzáskor permeteztünk, majd mesterségesen fertőztük. A két 

átlagadat között nem volt különbség, azaz a zászlóslevelekből nem vándorolt át olyan 

mennyiségű hatóanyag, hogy az a kalász védelmébe érdemlegesen beleszólt volna. De ilyen 

megfigyelés az irodalomban is előfordul. Volt olyan tapasztalat is, hogy a korai permetezésnél 

a védett levélszint védett maradt, de az újonnan fejlődő levél már fertőződött, pl. 

levélrozsdával. Végül hasonló következtetésre jutottunk abból a tényből is, hogy a célzottan a 

kalászt befedő permetezés hatékonyabb a hagyományos állománypermetezésnél, vagyis 

nemcsak a levél-kalász között közötti hatóanyagmozgással lehet probléma, hanem kalászon 

belül is nagymértékben akadályozott lehet a fungicidáramlás.  

Bár a kísérleti eredmények még 2012-ben előtte születtek, az értékelő munka és a 

dolgozatok megírása (két IF-es dolgozat a Plant Protection Science-ben) már 2013-ban 

történt, de a második dolgozat már 2014-ben fog megjelenni.  

A kísérletet protiokonazol és tebukonazol hatóanyaggal végeztük. A növényvédőszer 

tartalmat LC/MSMS készülékkel mértük. A kalászon belüli transzlokáció minimális, a kezelt 

kalászkából a felette lévő kalászába 15 % körüli hatóanyag ment át, lefelé 1-2 %, és a 

szemben álló kalászkákba is csak néhány százalék. Vagyis a kísérleti eredmények 

egyértelműen igazolták a kalász körkörös fedettségének szükségességét. Igazolták azt is, hogy 

a kalász és a zászlóslevél között érdemi anyagforgalom nincs. Nem szisztemikus, hanem csak 

szemiszisztemikus, azaz félig az, amennyiben a felszívódott hatóanyag túlnyomórészt az adott 

levélben, pelyván, vagy toklászon belül oszlik el viszonylag egyenletesen. Ez az alapja az 

egész fungicid kijuttaási technológia fejlesztésének. Mértük a kézzel és géppel permetezett 

kalászokban a hatóanyagtartalmat, a kézzel permetezettnél csaknem kétszeres koncentrációt 

mértünk. Nyilván ez nemcsak permetezési szög, előre és hátra permetezés kombinációja, de a 

cseppméret, sebesség, lémennyiség is a kutatandó paraméterek között vannak, ill. kellene, 

hogy legyenek.  

Kisparcellás kísérletek 

A kísérlet három eltérő érzékenységű fajtán folyt, 3-3 parcella ismétlésben 

kezelésenként, és egy parcellán belül 4 izolátummal 3-3 csokrot fertőztünk és 3 kontrollt is 
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feltettünk. A kiértékelésnél ennek a három faktoriális ismétlésnek kiszámítottuk az átlagát és 

ezek kerültek a varianciaanalízisbe. Az adatfeldolgozásnál 1620 adatot dolgoztunk fel. 

A négyéves adatok szerint a kalászfertőzöttségnél (27. táblázat) a Prosaro volt a 

leghatékonyabb, ezt szorosan követte a Folicur Solo, a legkevésbé hatékony az Eminent volt, 

50 % alatti csökkentő hatással. Az évek közötti korrelációk nagyon szorosak, kivétel nélkül 

r=0.90 felettiek és P = 0.1 %-on szignifikánsak.  

27. táblázat. Fungicidek hatása a búza kalászfuzáriumára, kalászfertőzöttségi adatok (fertőzött 

kalászkák aránya) öt felvételezés átlagában, százalékban megadva, 2009-2012. 

Kezelés Év Átlag SZD 

  2009 2010 2011 2012   5% 

Prosaro 1.0 1.01 5.37 0.18 0.37 1.73  

Folicur Solo 1.0 0.86 5.41 0.53 0.61 1.85  

Caramba 1,5 0.68 5.54 1.18 0.41 1.95  

Juwel TT 1.0 0.81 6.49 2.44 0.49 2.56  

Falcon 0.8 1.21 7.07 1.42 2.01 2.93  

Cherokee 2 1.69 9.80 1.28 2.04 3.71  

Alert 1 4.08 9.40 2.86 2.19 4.63  

Eminent 1.0 6.03 12.45 4.33 3.18 6.50  

Nem védett +Fusarium 18.08 18.80 11.50 7.56 13.99   

Átlag 3.83  8.93 2.86 2.10 4.43 0.40 

SZD 5 %     0.60  

   Korrelációk 
  2009 2010 2011 

2010 0.9503   

2011 0.9823 0.9425  

2012 0.9704 0.9765 0.9535 

 

A szemfertőzöttségnél már magasabb értékeket kaptunk (28. táblázat), és itt a Prosaro és 

Caramba között már szignifikáns különbséget mértünk. Az adattömeg itt is ugyanakkora volt. 

A Prosaro esetében 90 % feletti volt a fertőzés csökkenése, míg a legkevésbé hatékony 

fungicid ismét 50 % alatti értéket adott. Az összefüggések itt isnagyon szorosak, két esetben 

kaptunk valamivel r=0.8 alatti értéket.  

28.táblázat. Fungicidek hatása a búza kalászfuzáriumára, szemfertőzöttségi adatok, 

százalékban megadva, 2009-2012. 

Kezelés Év Átlag SZD 5 % 

  2009 2010 2011 2012     

Prosaro 1.0 0.26 4.71 0.01 0.59 1.39  

Caramba 1,5 0.22 7.99 0.36 2.61 2.80  

Folicur Solo 1.0 0.58 7.86 0.40 2.69 2.88  

Juwel TT 1.0 0.32 8.70 0.89 1.99 2.97  

Falcon 0.8 0.41 9.76 0.54 8.28 4.75  

Alert 1 1.30 10.21 0.69 7.51 4.93  

Cherokee 2 0.57 11.87 0.26 8.62 5.33  

Eminent 1.0 3.52 16.23 1.82 10.13 7.93  

UTC+Fusarium 14.40 29.47 6.10 15.40 16.35   

Átlag  2.40 11.87 1.23 6.42 5.48 0.91 

SZD 5%     1.36  

 Korrelációk      

  2009 2010 2011 2012    

2009 1      

2010 0.9604 1     

2011 0.9915 0.9641 1    

2012 0.7844 0.9000 0.7776 1   
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Ha az arányokat nézzük, a DON tekintetében volt a legkisebb a csökkenés, 75 % (29. 

táblázat). Az Eminentnél ez megint 50 % alatt van. Az első négy fungicid között szignifikáns 

különbség nem volt. Ami figyelemre méltó, hogy a nagyon járványos 2010-ben a 

toxintartalom csökkenése lényegesen kisebb volt, mint a másik három évben. Vagyis 

számítani kell arra, hogy számos okból a DON tartalom csökkenése erős járványos esetében 

nem feltétlenül éri el a kívánt mértéket.  

29. táblázat. Fungicidek hatása a búza kalászfuzáriumára, DON adatok ppm, 2009-2012. 

Kezelés Year    Átlag SZD 5 % 

 2009 2010 2011 2012   

Prosaro 1.0 1.43 4.40 0.31 0.37 1.62  

Caramba 1,5 0.84 4.74 0.87 0.89 1.84  

Folicur Solo 1.0 1.45 5.17 0.78 0.97 2.09  

Juwel TT 1.0 1.01 6.01 0.89 0.84 2.19  

Falcon 0.8 1.31 6.24 0.62 1.20 2.34  

Cherokee 2 1.59 7.73 1.66 1.41 3.10  

Alert 1 1.93 8.06 1.42 1.50 3.23  

Eminent 1.0 3.64 7.84 1.87 1.37 3.68  

Kontr.+Fusarium 7.45 11.27 4.65 2.99 6.59  

Mean 2.29 6.83 1.45 1.28 2.96 0.31 

LSD 5 %     0.47  

       

Összefüggések 2009 2010 2011    

2010 0.9502      

2011 0.9823 0.9425     

2012 0.9703 0.9765 0.9535    

 

A fajták DON tartalmi adataiból (30. táblázat), látszik, hogy az ellenállóbb fajtánál a 

toxintartalom a fele volt annak, mint amit a fogékonyabbaknál tapasztaltunk, ezért is van 

kiemelt jelentősége az ellenállóbb fajták termesztésének, mert ezek jobban védhetőek és 

sokkal nagyobb valószínűséggel lehet minden további költséges beavatkozás nélkül piacképes 

minőségi terméket előállítani.  
 

30. táblázat. Fungicidek hatása a búza kalászfuzáriumára, DON adatok ppm, rezisztenciaszint 

szerint, 2009-2012. 

 

Fajta     Év   Mean 

  2009 2010 2011 2012   

F 2.77 7.86 2.03 1.54 3.55 

MF 2.55 8.46 1.38 1.80 3.55 

MR 1.56 4.17 0.94 0.50 1.79 

 2.29 6.83 1.45 1.28 2.96 
F=fogékony, MF=mérsékelten fogékony, MR=mérsékelten rezisztens 

 

Az összefoglaló 31. táblázatban a négy tulajdonságot együtt mutatjuk be. Látható, hogy 

a tulajdonságok nagyon szorosan összefüggenek, rendszerint r=0.9 felettiek a kapcsolatok, 

csak a termésnél ennél valamivel gyengébbek is előfordulnak. Ráadásul nemcsak 

egészségesebb lesz a védett termék, hanem emellett még egy 10 % körüli terméstöbblet is 

jelentkezik a kezeletlen kontrollhoz képest. Itt annyit kell megjegyezni, hogy ez sokkal inkább 

a levélbetegségek elleni hatásnak szól, és az látszik, hogy a legfontosabb szerek mind a 

kalászfuzáriumot, mind a levélbetegségeket jó hatásfokkal képesek visszaszorítani.  
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31. táblázat. MycoRed fungicid kísérlet összefoglaló táblázat, 2009-2012. 

Fungicid Tulajdonság 

  FHB % FDK DON ppm Termés, kg/parcella 

Prosaro 1.0 1.73 1.39 1.62 3.09 

Folicur Solo 1.0 1.85 2.88 2.09 3.13 

Caramba 1,5 1.95 2.80 1.84 3.13 

Juwel TT 1.0 2.56 2.97 2.19 3.19 

Falcon 0.8 2.93 4.75 2.34 3.13 

Cherokee 2 3.71 5.33 3.10 3.03 

Alert 1 4.63 4.93 3.23 2.96 

Eminent 1.0 6.50 7.93 3.68 3.05 

Kontroll 13.99 16.35 6.59 2.80 

Átlag 4.43 5.48 2.96 3.06 

LSD 5 % 0.60 1.36 0.47 0.13 

     

     

Összefüggések  FHB % FDK DON ppm  

FDK 0.9896    

DON 0.9904 0.9880   

Termés -0.8958 -0.8688 -0.9126  

Mind szignifikáns P = 0.1 %-nál    

 

Nagyüzemi kísérletek 

A nagyüzemi kísérletet egy 10 ha-os táblán állítottuk be kukorica elővetemény után, a 

szármaradványok nagy részét a felszínen hagyva. A három fajtát 150 m széles csíkokban 

vetettük el egymás felett. A permetezést függesztett permetezőgéppel (Agromehanika AGS 

600 E, 12 m szórókeret szélesség) végeztük. A 150 m széles sávot 3 alsávra osztottuk, a 

művelőút mellett 5-5 m széles csíkot permetezett a gép, mindkét oldalt más szórófejjel, így 

összesen öt szórófejet tudtunk vizsgálni, a 6. pedig a kezeletlen kontroll volt.  

Mivel nem volt mindegyik minden évben, ezért csak annak a négy szórófejnek az adatait 

tüntettük fel, amelyeket minden évben vizsgáltunk. Kontrollként a függőlegesen permetező 

TeeJet XR,  a kb. 30 fokkal a vízszintestől lefelé oldalirányból permetező Turbo FloodJet, 

valamint a Turbo FloodJet Duo két változata, ezek 90 fokos eltéréssel előre és hátra 

permeteznek a vízszintestől 45 fokos szögben. Ezt a szórófejet módosítottuk úgy, hogy előre a 

permetlé harmadát, visszafelé kétharmadát adtuk, és a visszafelé permetező foglalatban az XR 

fúvókát tettük be a jobb hátoldali fedettség elérése érdekében. Permetlé 250 l/ha volt, ezt a 

traktor 7-8 km/óra sebességnél érte el. A szórófejek munkáját a fungicidek és fajták átlagában 

néztük, a fungicideket a fajták és szórófejek átlagában. Ugyanazokat a fungicideket teszteltük 

ugyanazon dózisban, mint a kisparcellás kísérletben.  

A négy évből 2009 olyan száraz volt, hogy természetes fertőződés sem a kalászokon, 

sem a szemeken nem látszott. A táptalajos kitenyésztés mutatta a különbségeket, és a 

toxintartalom is túlnyomórészt a kimutathatóság határa alatt volt. 2010-ben volt a 

legsúlyosabb a járvány, 2011 és 2012 megint csak sporadikus fertőződést hozott. A három év 

átlagadatait ezért a 2011-es év határozta meg.  

A kalászfertőzöttség három éves átlagait a 39. ábra mutatja. Az látszik, hogy a 

fungicidek mindegyike csökkentette a fertőzést, de nagy különbségekkel. A négy szórófejből 

három igen hasonló teljesítményt mutatott, az általunk összeállított új kombináció csaknem 

megfelezte a másik három által mutatott értékeket. A Prosaro esetében a csökkenés átlagosan 

85 % volt,  és ez még a legjobb fúvókánál megfeleződött. A legkevésbé hatékony fungicidnél 

azonban már nem volt ekkora a csökkenés.  
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39. ábra. A kalászfertőződés mértéke (kalászka/m
2
) 2010-2012-ben a négy vizsgált szórófej 

kombinációban nagyüzemi fungicides kalászvédelem esetén különböző szórófejekkel. 
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A szemfertőzöttségnél a fúvókák közötti különbségek már lényegesen kisebbek voltak. 

Nem véletlen, mert a kombájnos aratásnál a könnyű és léha szemek nagy részét a szél a 

tarlóra fújta. Vagyis a minőség javult, a termésben viszont már lényeges eltérés volt. Míg a 

kezeletlen kontrollhoz képest a fungicidek átlagában a Turbo TeeJet Duo 6 % 

termésnövekedést okozott, addig a QJ 91 +TT F XR B és a TeeJet XR mát 11.5 és a Turbo 

FloodJet 16.6 % növekedést adott.  

Ami a DON tartalmat illeti, a Falcon 0.8 0.45 ppm-el a legkisebb értéket adta és az első 

öt fungiciddel az EU határérték alá lehetett szorítani a toxinszennyezést (32. táblázat). A 

kombinált fúvóka leginkább a leghatékonyabb fungicideknél okozott erős csökkenést, 

csaknem megfeleződött, a gyengébbeknél viszont a fúvókahatás már nem volt annyira jó, ez a 

40. ábrán is jól látszik. Ennek ellenére a korrelációs együtthatók a különböző fungicidek 

fúvókareakciói között jó összefüggéseket mutatnak.  

32. táblázat. DON tartalom fungicidek és szórófejek függvényében kalászfuzárium elleni 

védekezési kísérletekben, 2010-1012. 

Kezelés     Fúvóka   Átlag 

  TeeJet XR QJ 90, TT F, XR B Turbo TeeJet Duo Turbo FloodJet  

Falcon 0,8 0.40 0.25 0.67 0.47 0.45 

Prosaro 1 0.62 0.32 1.16 1.15 0.81 

Caramba 1,2 0.96 0.74 1.13 0.76 0.90 

Alert S 1 0.95 0.87 0.97 1.19 0.99 

Folicur Solo 1 0.83 0.80 1.08 1.49 1.05 

Eminent 1 1.08 1.89 0.90 1.43 1.33 

Cherokee 2 1.36 1.55 1.40 1.26 1.39 

Juwel 1 1.37 1.75 1.74 1.70 1.64 

Kezeletlen 2.27 2.27 2.27 2.26 2.27 

Átlag 1.09 1.16 1.26 1.30 1.22 

Fung. átlag 0.94 1.02 1.13 1.18 2.38 

    SZD fungicid                    0.27 
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32. táblázat, folytatás 

  TeeJet XR QJ 90, TT F, XR B Turbo TeeJet Duo Turbo FloodJet 

QJ 90, TT F, XR B 0.9334***   

Turbo TeeJet Duo 0.9142*** 0.7757*   

Turbo FloodJet 0.8500** 0.8485** 0.8344**  

Mean 0.9784*** 0.9562*** 0.9150*** 0.92861*** 

*** P = 0.1%,  ** P=1%, *P=5%   

 

40. ábra. DON tartalom alakulása fungicidenként és szórófejenként kalászfuzárium elleni 

vegyszeres kísérletben, 20010-2012. 
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Ehhez a programhoz kapcsolódik Ács Katalin PhD munkája, amelyben a fuzárium 

fertőzés minőségi hatásait vizsgálja. A még oly súlyos fertőzésre is a nedvessikér, esésszám 

nem mutatott kiugró értékeket, azonban az extenzográf nagyon érzékenyen mutatta a 

bekövetkezett változásokat. A fehérje analízisek adatai magyarázták, legalábbis részben a 

minőség romlást, ahol leginkább a HMW és LMW fehérjék arányának eltolódása a valószínű 

ok.  

Fuzárium elleni védekezés a rezisztens fajták nemesítése mellett fungicidek 

alkalmazását is megköveteli. Ismert tény, hogy a fungicidek használata a minőséget 

befolyásolhatja, ezt a hatást hazánkban az elmúlt két évtizedben már többen vizsgálták. 

Ahhoz, hogy a fungicidek fajtaspecifikus hatásait jobban megismerhessük, olyan komplex 

vizsgálat elvégzése szükséges, ahol egyrészt többféle genotípusú, azaz eltérő minőségű 

búzafajtát vizsgálunk, másrészt a kísérlet több évre terjed ki.  

Vizsgálatunkban három, eltérő minőségi tulajdonsággal rendelkező és különböző 

fuzáriumfogékonyságú búzafajta minőségi paramétereinek változását tanulmányoztuk 

különböző fungicid kezelések (Alert S, Caramba, Cherokee, Eminent, Falcon, Folicur Solo, 

Juwel, Prosaro) alkalmazása mellett, kukorica előveteménnyel provokált fertőzést követően, 3 

szélsőséges csapadék-ellátottságú évben (2010-2012). A mintákban többek között vizsgáltuk 

a fertőzöttség mértékét mutató DON mennyiséget, a nedves sikér mennyiségét, valamint 

extenzográfos vizsgálatokat végeztünk a fehérje minőségére vonatkozóan (41. ábra).  
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41. ábra. Extenzográfos 135 perces energia (cm
2
) értékek 3 eltérő fogékonyságú búzafajta 

esetén kontroll és fungicidekkel kezelt mintákban, 2010 

 
 

2010-ben az extenzográfos vizsgálat 135 perces energia értékei igen alacsony kontroll 

értékeket mutattak: S fajtánál 1 cm
2
, MS fajtánál 3 cm

2
, MR fajtánál 28 cm

2
–t. A kezelt minták 

vonatkozó értékei minden esetben szignifikánsan nőttek (sárgával jelölt oszlopok) a 

kontrolléhoz képest, 5 eset kivételével (MR Cherokee, MS Cherokee, és S Juwel, Cherokee, 

Eminent kezelések). Prosaroval és Falconnal kezelt mintáknál kaptuk mindhárom esetben a 

legmagasabb energia értéket, ezen belül is az MR fajtánál kaptuk a legmagasabbakat (72, 70 

cm
2
). 2011-ben az energia értékek szignifikánsan magasabbak voltak a 2010. évihez képest 

(120-165 cm
2
 közöttiek, prémium kategóriának felel meg). Az S és az MR fajtáknál a 

kontrollhoz képest 3-3 esetben kaptunk szignifikánsan kedvezőbb értéket (Caramba, Juwel, 

Alert S, valamint Caramba, Cherokee és Folicur Solo kezeléseknél). Az MS fajtánál 8 kezelés 

közül négyben a kontrollhoz képest szignifikáns csökkenést mértünk (Cherokee, Alert S, 

Folicus Solo, Falcon), de a csökkent értékek is magasak, 120 cm
2
 felettiek. 2012-re szintén a 

magas energia érték volt a jellemző (98-171 cm
2
 közötti értékek). A kezelések csak néhány 

esetben hoztak szignifikáns változást: MR fajtánál három esetben (Folicus Solo és Prosaro 

negatív, Falcon pozitív), MS fajtánál csak egy kezelésnél (Cherokee negatív) mértünk 

szignifikáns hatást, míg a S fajtánál az Alert S kezelés hatására tapasztaltunk szignifikánsan 

kedvezőbb eredményt. Az energia értékekben bekövetkezett változások közül csak egy 

eredményezett a liszt minőségi besorolásban is változást: MS fajta Cherokee kezelt 

mintájának 98 cm
2
 energia értéke malmi I. minőségi kategórának felel meg. 

Összességében a fehérjék minőségében bekövetkezett változásokról az extenzográfos 

viszgálatok igen nagy különbségeket mutattak. Ezek szerint a járványos 2010-es évben 

mindegyik kezelés javította a lisztminőséget, Prosaro és Falcon kezelések adták mindhárom 

genotípus esetén a legjobb értékeket, de malmi minőséget csak ott kaptunk, ahol a búza 

ellenállóbb volt (MR fajta) a fertőzéssel szemben. Járványmentes években is tapasztaltunk 

szignifikáns különbségeket a 135 perces energia értékekben, de különböző módon. Az MS 

genotípusnál eseti szignifikáns csökkenést detektáltunk mindkét évben. Az S és MR fajtáknál 

azonban kaptunk szignifikáns pozitív és negatív eredményeket is, a két évre nézve más-más 

kezelt mintáknál. Járványmentes évben a szignifikáns változások egy eset kivételével nem 

eredményeztek a liszt minőségi besorolásában változást.  
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Az extenzográfos vizsgálatokban tapasztalt nagymértékű változások megértésének 

céljából fehérjeanalízis vizsgálatát kezdtük el egy igen korszerű, lab-on-a-chip mikroanalitikai 

módszert alkalmazva (42. ábra).  Az elsődleges eredmények azt mutatják, hogy a 2010-es, 

járványos évben a kontroll mintákban a HMW fehérjealegységek szinte teljes mértékben 

hiányoznak, LMW, gliadin típusú fehérjék pedig kisebb mennyiségben vannak jelen mint a 

kezelt mintákban. A legkisebb molekulatömegű fehérjék, az albumin, globulin típusú fehérjék 

mennyisége viszont a kezeletlen kontroll mintákban a magasabb. A kontroll mintában 

tapasztalt HMW/LMW,gliadin arányának eltolódása a kisebb molekulatömegű 

fehérjealegységek felé magyarázhatja azt a ragacsos, nyúlós tésztaszerkezetet, amit az 

extenzográfos vizsgálatok során tapasztaltunk. A legkisebb molekulatömegű fehérjék 

megemelkedett mennyisége a stresszfehérjék növekedésének is köszönhető. 

2011-ben és 2012-ben mind a kontroll mind a kezelt mintákban a fehérje minőségét 

jelző csúcsok megjelenése az elektroferogramon azonos volt egy adott fajtán belül, azaz a 

fehérje alegységek megjelenésében nem tapasztaltunk változást fungiciddel kezelt és 

kezeletlen minta között. Mennyiségre vonatkozóan csekély változás mutatkozik a HMW , ill. 

a gliadin/LMW típusú fehérjealegységek között az egyes  minták között. Viszont a legkisebb 

molekulatömegű (albumin, globulin) fehérjék esetén egyes kezelt mintákban (2011, MS fajta, 

Falcon kezelés) nagyobb mennyiséget kaptunk a kontrolléhoz képest.  

Összességében azt mondhatjuk, hogy járványos évben a megfelelő lisztminőség 

eléréséhez elengedhetetlen a fungiciddel történő védekezés. Segítségével szokványos 

járványos években mind toxikológiai, mind liszttechnológiai szempontból megfelelő 

búzaminőség prognosztizálható. Egy adott genotípus minőséget ezekben az években 

jelentősen befolyásolhatja az alkalmazott fungicid típusa. Járványmentes évben a 

fungicidhatás mérsékeltebb. Évjárat függő fajtaspecifikus hatás figyelhető meg, a kezelések 

az eltérő genotípusú búzafajtákra más-más módon hathatnak. 

42. ábra. MS fajta Prosaroval kezelt és kontroll mintájának elektroferogramja, 2010 
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Kisparcellás fungicid kísérletek, GOP pályázat 

 

A GOP pályázat során öt fungicidet teszteltünk kisparcellás kísérletekben és az 

együttműködő nagyüzemekben. A fungicidek a Prosaro, Falcon Pro, Osiris, Yamato és Falcon 

Don Q voltak. A kisparcellás kísérleteknél a szokásos metodikát alkalmaztuk, 5 m
2
-es 

parcellákon három fajtával és három ismétlésben, azaz kezelésenként kilenc parcellát 

vetettünk.  

A fungicidkezelés a virágzás közepén volt, rá két nappal következett a mesterséges 

inokuláció 4 Fusarium izolátummal. Egy parcellán belül az izolátumokat két ismétlésben 

végeztük el, a parcella végén meg kontroll csokrokat helyeztünk el. A kalászfertőzést 5 

alkalommal értékeltük, a fertőzött kalászkák arányát vételeztük fel százalékban. Aratás után a 

csokrokat szél nélkül csépeltük, majd finomtisztítással, hogy könnyű, aszott szemet se 

veszítsünk, tisztítottuk, majd a szemfertőzöttséget százalékos arányban értékeltük vizuálisan. 

A kalászfertőzöttségi adatok (33. táblázat) szerint a négy izolátumból három alig emelte 

meg a fertőzöttséget a kontroll fölé, egy izolátum viszont a fungiciddel nem kezelt kontrollt 

igen erősen fertőzte, de ezt a szintet a az első fungicid minden izolátummal szemben 2 % 

alatti értéken tartotta, a Falcon Pro esetében volt halvány emelkedés. Az első két fungicidnél 

86 %-os volt a fertőződés csökkenése, míg a DON-Q esetén csak 64. Igaz, ez utóbbi adattal 

már bármelyik nagyüzem maximálisan elégedett lenne.  

A szemfertőzöttségi adatokat a 34. táblázat mutatja. A szemfertőzöttség a fuzáriumos 

kontrollban meghaladta a természetes szemfertőzöttség értékét, míg a fungicideknél annak 

lényegesen alatta maradt. A Prosaro és a Falcon Pro esetében 97 és 96 %-os fertőződés 

csökkenést kaptunk, de még a leggyengébb fungicid is 90 %-os csökkenést mutatott. Ennek 

alapján mindegyik fungicid jó hatást mutat, a különbségek ellenére szignifikáns eltérés nincs 

közöttük, és a sorrend megfelel a többéves tapasztalatnak. 

33. táblázat. Fungicidhatások a kisparcellás fungicid kísérletben öt fungiciddel, 2013. 

Kalászfertőzöttségi adatok %-ban. 

Kezelés     Izolátum     Átlag 

  1. 12 375 2. 52.10 3. 19.42 4. 13.38 Természetes   

Prosaro 1 l/ha 1.42 1.39 1.50 1.71 1.16 1.44 

Falcon Pro 1 l/ha 1.09 1.12 1.47 2.51 1.17 1.47 

 Osiris 2 l/ha 1.67 1.45 2.12 3.08 1.68 2.00 

Yamato 1,75 l/ha 1.85 1.93 2.75 5.37 1.76 2.73 

 Don Q 1 l/ha 2.97 2.50 2.79 8.49 2.38 3.83 

 Kontroll+F 3.71 2.92 2.86 42.96 1.98 10.89 

Átlag 2.12 1.89 2.25 10.69 1.69 3.73 

SZD 5%      0.68 

 

34. táblázat. Fungicid hatások a kisparcellás fungicid kísérletben öt fungiciddel, 2013. 

Szemfertőzöttségi adatok %-ban. 

Kezelés     Izolátum     Átlag 
  12 375 52.1 19.42 13.38   Természetes   
Prosaro 1 l/ha 0.32 0.22 0.40 0.71 0.18 0.37 
Falcon Pro 1 l/ha 0.13 0.13 0.37 1.33 0.04 0.40 
Yamato 1,75 l/ha 0.30 0.04 0.55 4.28 0.08 1.05 
 Don Q 1 l/ha 0.22 0.10 0.24 5.43 0.16 1.23 
 Osiris 2 l/ha 0.30 0.17 0.09 6.93 0.27 1.55 
 Kontroll+F 0.44 0.16 0.23 60.28 0.42 12.30 
Átlag 0.28 0.14 0.31 13.16 0.19 2.82 

SZD 5%      1.54 
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Súlyos járvány esetében a fertőzöttség a 2013-asnál lényegesen súlyosabb is lehet, de a 

legjobbak csökkentő mértéke ekkor is magas szinten marad. Érdemes ezért a 13.38-as 

izolátumot megnézni, ahol 60 %-ról egy százalék alá tudtuk szorítani a fertőzést. A korábbi 

kísérletekből tudjuk, hogy a kisparcellás eredmények kiválóan végzett nagyüzemi 

technológiával ezt a szintet nagyon jól meg tudják közelíteni. A nagyüzemi kísérleti 

eredményekkel majd ezeket az adatokat egybevetve további tapasztalatokat szerzünk a 

továbbfejlesztett növényvédelmi technológia hasznáról és hatékonyságáról.  

 

Búza rezisztenciakutatások összefoglalása 

 

A búza szelekciós program 2013-ra esedékes munkálatait elvégeztük. Az őszi 

keresztezési programban számos új kombinációt hoztunk létre, ezeket üvegházban neveljük és 

ősszel már az F2 tenyészkertbe kerülnek.  

Tisztáztuk, hogy a magyar viszonyok mellett a permetezéses inokuláció 

polietilénzacskós takarással kombinálva adja a legnagyobb biztonságot mesterséges 

megfertőzésben. Ez a módszer mind a fungicid kisparcellás, mind nemesítési célra alkalmas, a 

jelenleginél nagyobb tömegű anyag szűréséhez azonban termelékenyebb, bár kevésbé pontos 

módszereket kell használni.  Ez a módszer a fajtaminősítésben is használható.  

A különböző nemesítési stratégiák mindegyike alkalmas nagymértékben ellenálló 

törzsek előállítására. Nagyon fontos a keresztezések alapos megtervezése, ellenkező esetben 

nem remélhető a kívánt tulajdonság megjelenése. 

A vegyszeres növényvédelemben lényeges fejlesztés az oldalról permetező szórófejek 

rendszerbe állítása. Révükön a védekezés hatékonysága lényegesen növelhető, de a nagyon 

fogékony fajták védelme súlyos járvány esetén kétséges eredményű. 
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B/ KUKORICA 

 

Mesterházy Ákos, Toldiné Tóth Éva, Tóth Beáta, Varga Mónika, Lehoczki-Krsjak Szabolcs, 

Szabó Balázs 

 

A kukorica kórtani munkát az indította el, hogy az utóbbi években a toxikus 

gombafajokkal egyre több probléma volt. Nem is elsősorban az a probléma, hogy újabb 

nagyobb járványok lettek volna (de előfordultak), sokkal inkább a takarmánybiztonsági 

problémát előtérbe kerülése nemcsak állat-, és humán egészségügyi problémák miatt, hanem 

gazdasági hatásuk miatt is, toxintartalmú takarmánynál csökken a súlygyarapodás, ivarzási, és 

az immunszupresszió miatt súlyos állategészségügyi problémák, járványok is jelentkeznek. 

Ezektől nem független a toxin határértékek kötelező vagy ajánlott szintjének betartatása, 

amely az EU egész területén érvényes.  

Az egészséges termény az alapja a gazdaságos állattenyésztésnek, ennek pedig 

legfontosabb feltétele a növények megnövelt ellenállósága. A nemesítők sokáig úgy 

gondolták, hogy a természetes fertőződés elegendő a hatékony nemesítéshez. A magyar 

tapasztalat 2010 és 2012 egyértelműen igazolta, hogy természetes fertőződés nem teszi 

lehetővé a rezisztens genotípusok nemesítését. Ez okozta a kutatás fellendülését és a 

mesterséges inokulációs eljárások igen gyors terjedését. Egyébként azt gondoljuk, hogy a 

magyar kukoricanemesítés versenyképességének egyik legfontosabb tényezőjéről van szó. 

Ugyanezért nagyon fontos a külföldi hibridek vizsgálata is, hogy a gazdák választhassanak 

ellenállóbb hibridet. Ha ennek meg akarunk felelni, akkor a rezisztenciaszűrést nem lehet 

elkerülni.  

Ami a kórokozókat illeti a F. graminearum, F. culmorum (deoxynivalenol, nivalenol, 

zearalenon), F. verticillioides (fumonizinek) állnak a középpontban, és legutóbb felzárkózott 

hozzájuk az Aspergillus flavus (aflatoxinok) is, amely talán a legtöbb problémát okozta, 

főként a tejtermelésben. Emellett számos kérdés is tisztázásra vár, így pl. az, hogy az említett 

kórokozókkal szemben van-e valamiféle közös ellenállóság, vagy egymástól függetlenül 

öröklődnek.  

A munka jelentős volumenű, az utóbbi három évben 2 ha a tenyészkert és évi kb. 

100 000 cső fertőzéséről, értékeléséről kellett gondoskodni.  

1. Csőpenész rezisztenciavizsgálati módszerek összehasonlítása 

Ezt a munkát a MycoRed FP7-es program keretében végeztük el. Erre azért volt 

szükség, mert a nemzetközi irodalom két alapmódszert ismer. Az egyik a cső közepének 

inokulációja egy előzetesen 1.5 mm széles 1.5 cm mély árral ütött lyukba fogvájóval vagy 

pontosan adagolt néhány mikroliteres fertőző anyaggal. A másik, a bibecsatornás módszer, 

amelynél változó mennyiségű inokulumot injektálunk a bibecsatornába, esetleg fogvájót vagy 

fertőzött gabonaszemet helyezünk bele  1-2 cm-rel a csővég fölé.  

Mivel az utóbbit tartják közelebbinek a természetes fertőződéshez, ezért a szakcikkek 

nagyobb hányada ennek az eljárásnak különböző változatait használja. Mivel a genotípusok 

jelentős része eltérően reagál, ezért elfogadott a kétféle rezisztenciatípus használata, amit az 

angol irodalom kernel, ill. silk channel ellenállóságként határoz meg, magyarul cső és 

bibecsatornás rezisztencia összetevőket értünk alattuk.  

Az irodalmi adatok alapján egyértelmű, hogy a csőközepi adatok pontosabbak, jobban 

ismételhetőek. Nem véletlen, mert a zárt csuhélevelek alatt a páratartalom optimális, így a 

kórokozó terjedése sokkal stabilabb körülmények között folyik. Mivel egy pontból indul a 
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fertőzés, az általunk okozott és más természetes fertőződésből származó tüneteket jobban el 

lehet különíteni egymástól. A bibecsatornás inokulációnak számos bizonytalansága van. 

Számos genotípusban a csutka viszonylag hamar túlnövi a csuhéleveleket, ezzel a betegség 

terjedésének feltételei rosszabbá válnak. A szuszpenzió injektálása során a szuszpenzió 

messzire eljuthat, és nem feltétlenül egyenletes lesz a terjedés. Sajnos, az is előfordul, hogy a 

szuszpenziót a csuhélevelek közé nyomják, így magát a bibecsatornát megkíméli a fertőző 

anyag. Sok ezer növénynél ezt hibamentesen elvégezni meglehetősen nehéz feladat. A 

növekvő bibeszálak a közéjük helyezett fogvájót hajlamosak kilökni, és a fertőződött bibeszál 

is a növekedés okán a szabadba kerülhet, ami a fertőzés terjedését egy aszályos periódusban 

blokkolhatja.  

Mivel a rezisztencianemesítés során nagy tenyészanyagot aligha lehet egyszerre két 

eljárással tesztelni, a kérdés az volt, hogy melyik eljárással lehet biztosabb fajtakülönbségeket 

azonosítani és melyiket érdemes fő módszerként használni. Végül az is kérdés volt, hogy 

melyikkel lehet erősebb tüneteket kiváltani, ugyanis a bibecsatornás eljárásnál és különösen a 

F. verticillioides vizsgálatoknál az alacsony szintű fertőződés gyakran felmerülő probléma.  

A kísérletben 20 szegedi és 20 osztrák hibridet vizsgáltunk. A munkát áthúzódtak 2013-

ra is és az összefoglaló értékelés is 2013 végén készült csak el. A kísérletet három ismétlésben 

végeztük négysoros parcellákban. A sorhossz 4 m volt. Ezekből 1-1 sort F. graminearum, F. 

culmorum és F. verticillioides törzzsel fertőztük az 50 %-os virágzás után 10-11 nappal, egy 

pedig kontrollként maradt a természetes fertőződés figyelemmel kísérésére. A bibecsatornás 

módszernél ugyanezt az elrendezést alkalmaztuk, a gombatörzsek is ugyanezek voltak, és itt 

gombaszuszpenziót állítottunk elő, amelyből az 50 %-os nővirágzást követő 5-6. napon 

végeztük el a mesterséges inokulációt 1 ml/cső mennyiségben.   

A 35. táblázat a hibridek három Fusarium fajjal szembeni hároméves átlagadatait 

mutatja be a fogvájós inokulációs módszerrel. Az jól látszik, hogy a hibridek 

átlagteljesítményei között négyszeres különbség van. Az SZD a variációs szélesség kevesebb 

mint harmada. Fontos, hogy az első tíz helyezettből kettő kivételével mindegyik szegedi. Az 

egyes gombafajok izolátumai jelentősen eltérnek fertőzőképességben.  

A F. graminearum és F. culmorum 10 % feletti átlagot mutatnak, a szélső értékek 4 és 

25 % között vannak. Az közismert, hogy a F. verticillioides sokkal kevésbé fertőzőképes, az 

átlaga a két patogén fajnak a harmada körül van, a differenciálódás is gyengébb. A 

természetes fertőződés csak alig 1 %-kal kisebb, mint az itt látható adat. Azt hozzá kell tenni, 

hogy ezek az értékek a nem tartalmazzák a mesterséges fertőzésen túl mutatott természetes 

fertőződést. Ezért itt a cső teljes felületére vetítve az átlagok eltérése 3 % körül van.  

Az összefüggés vizsgálat szerint a F. graminearum és F. culmorum reakciók között 

szoros összefüggés van, ez negyven évvel ezelőtt végzett kísérleteinknél is hasonló volt. Ami 

viszont fontos, hogy a két patogénebb fajjal szembeni ellenállóság csak sokkal lazább, de még 

szignifikáns összefüggést adott a F. verticillioides adatokkal. A legjobbak viszont mind a 

három fajjal szemben hasonlóan jók, de sok a kivétel. Vagyis, az adatok arra utalnak, hogy a 

F. verticillioides rezisztencia nem kapcsolódik automatikusan a másik két faj 

ellenállóságához, ami valószínűleg párhuzamos ellenállóságvizsgálatot fog igényelni. A 

természetes fertőződés főként verticillioides típusú volt, ez magyarázza a természetes 

fertőződés és a mesterséges F. verticillioides fertőzés összefüggését.  

Mivel a bibecsatornás fertőzés a bibeszálak közvetítésével a cső bármely részére eljut, 

ezért a teljes csőfelületen megjelenő fertőződést értékeltük (36. táblázat). Itt tehát az az 

eltérés, amit a fogvájónál említettünk, nincs. Nagyon érdekes, hogy a fertőzöttség mértéke a 

különböző fajoknál ugyanakkora, az átlagok között értékelhető eltérés nem volt.  
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35. táblázat. Fogvájós inokulációs módszer csőrezisztencia tesztelésére három toxikus 

Fusarium fajjal szemben, 2010-2012. 

Hibrid Fusarium spp. Átlag 

  Fg Fc Fv UTC  

Szegedi 363 5.24 4.20 2.44 1.20 3.27 

SzegediTC465 4.93 5.50 3.03 0.65 3.53 

Szegedi 343 4.86 6.22 3.32 1.17 3.89 

Sarolta 6.54 8.25 1.71 1.31 4.45 

Szegedi 521 4.79 8.23 2.65 2.17 4.46 

SBL1 7.05 7.41 1.81 2.14 4.60 

Szegedi 386 8.49 5.88 2.82 1.41 4.65 

SBL7 5.08 5.67 5.57 3.55 4.97 

Szegedi SC 352 8.56 8.15 2.72 0.57 5.00 

Csanád 6.02 9.58 2.39 3.11 5.28 

SBL15 8.50 8.54 3.52 2.17 5.68 

Szegedi 349 8.34 6.86 2.17 5.62 5.75 

SBL4 5.90 13.02 2.65 2.07 5.91 

Kenéz 9.58 9.82 3.84 1.27 6.13 

Beym 6.96 13.32 3.58 1.27 6.28 

SBL11 8.65 11.43 3.16 2.39 6.41 

SzegediTC513 8.24 14.37 2.63 1.44 6.67 

ISH302v 11.23 12.52 2.13 1.53 6.85 

SBL8 9.71 7.41 6.13 4.24 6.87 

Narew 8.03 13.18 4.87 1.67 6.94 

SBL2 11.01 8.70 3.21 5.18 7.02 

SBL17 8.78 13.10 3.46 3.57 7.23 

SBL16 10.77 12.50 3.47 2.36 7.27 

SBL3 11.19 10.22 4.07 5.43 7.73 

Szegedi 372 11.35 13.85 3.67 2.21 7.77 

ISH402 8.23 18.04 3.18 2.61 8.02 

ISH403 8.74 14.20 4.17 5.80 8.23 

Szegedi 288 10.52 17.15 3.90 2.00 8.39 

Szegedi 475 9.28 18.67 3.19 4.03 8.79 

Kozak 10.33 17.01 5.37 2.80 8.88 

SBL9 10.32 12.94 6.65 5.81 8.93 

SBL6 15.03 10.89 6.18 3.72 8.96 

SBL5 10.49 15.65 6.84 4.84 9.45 

SBL12 10.12 18.23 7.40 5.07 10.20 

SBL14 14.51 18.76 4.28 8.22 11.44 

SBL13 17.84 18.71 6.41 3.36 11.58 

SBL19 17.58 21.25 6.20 2.78 11.95 

ISH303 20.09 23.99 1.50 2.30 11.97 

SBL10 16.17 20.46 5.93 7.18 12.44 

SzegediTC367 16.67 20.34 7.53 5.35 12.47 

Bella 25.37 16.70 6.07 4.36 13.12 

GK Boglár 22.79 22.99 4.19 3.23 13.30 

SzegediTC259 9.53 20.57 9.91 13.43 13.36 

SBL18 21.60 18.69 9.15 4.68 13.53 

Átlag 10.80 13.25 4.30 3.44 7.95 

    SZD 5%:            2.84 

     

 Összefüggések Fg Fc Fv   

Fc 0.7044***     

Fv 0.4458** 0.4643**    

Természetes 0.2791 0.4192** 0.6417***   

*** P = 0.1%, ** P = 1%     

Fg=F. graminearum, Fc=F. culmorum, Fv= F. verticillioides, UTC=Kontroll 
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Igaz, a korrelációk nagyon szorosak, ami akár azt is jelenthetné, hogy a különböző 

fajokkal szembeni ellenállóság ugyanaz az alapú lenne, ennek ellentmond viszont az a tény, 

hogy néhány kivétellel mindenhol a verticillioides típusú fertőződést találtuk. Ennek alapján 

viszont az a konklúzió, hogy gyakorlatilag minden adatsorunk természetes fertőződést jelent. 

Az persze igaz, hogy ennek alapján is igen jelentős hibridkülönbségek vannak, de ez csak a F. 

verticillioides-szel szembeni rezisztenciára vonatkozik. Az első tízből hat szegedi, ami nem 

rossz teljesítmény. Az osztrák hibridek többsége a fogékonyabb kategóriába tartozik.  

36. táblázat. A MycoRed módszertani kísérlet bibecsatornás fertőzési eredményei, 

csőborítottság %, 2010-2012. 

Hybrid Fusarium spp. Átlag 

  Fg Fc Fv Természetes  

SzegediSC 352 0.93 1.54 1.34 0.51 1.08 

Sarolta 1.36 1.76 1.08 1.00 1.30 

ISH302v 1.22 1.60 1.42 1.06 1.32 

SzegediTC513 1.08 1.66 1.79 1.55 1.52 

Csanád 1.34 1.54 1.02 2.48 1.59 

ISH303 2.59 1.30 0.89 2.33 1.78 

Beym 2.36 2.33 1.93 1.03 1.91 

SzegediTC465 2.35 1.83 2.87 0.74 1.95 

SBL1 2.39 2.40 1.38 2.21 2.10 

Szegedi 363 2.48 2.07 2.61 1.95 2.28 

SBL15 2.45 2.32 2.81 2.28 2.47 

SBL16 2.12 2.43 2.77 2.83 2.54 

Szegedi 288 1.92 2.82 2.66 2.77 2.54 

ISH402 1.24 4.61 2.71 2.41 2.74 

SBL11 4.25 2.86 1.97 1.98 2.76 

Szegedi 343 3.68 2.28 3.19 2.18 2.83 

Szegedi 349 2.69 2.08 1.45 5.51 2.93 

Narew 4.06 3.70 3.11 1.46 3.08 

SBL4 3.24 4.33 2.53 2.26 3.09 

Szegedi 372 4.05 2.43 3.49 2.42 3.10 

SBL6 2.49 3.45 4.48 2.35 3.19 

SBL2 3.31 2.48 2.52 4.69 3.25 

Kozak 3.14 3.74 2.98 3.37 3.31 

GK Boglár 3.55 3.07 3.95 3.43 3.50 

Kenéz 5.29 3.76 3.54 2.68 3.82 

Szegedi 521 4.25 3.95 4.82 3.48 4.13 

Szegedi 386 5.38 3.74 4.43 4.43 4.49 

SBL19 3.42 5.83 6.11 3.04 4.60 

SBL13 5.59 4.40 4.73 3.85 4.64 

ISH403 3.68 5.09 3.65 7.22 4.91 

SBL14 3.75 3.91 3.56 8.51 4.93 

SBL17 4.30 5.35 5.41 5.40 5.12 

Szegedi 475 4.33 5.13 5.67 5.54 5.17 

SBL8 5.37 5.21 6.01 4.76 5.34 

SBL10 5.82 4.09 5.00 7.16 5.52 

SBL3 5.20 4.65 5.47 6.99 5.58 

SBL9 4.49 5.80 6.39 5.73 5.60 

SzegediTC259 4.90 9.03 7.73 2.54 6.05 

Bella 7.10 6.86 6.52 4.58 6.26 

SBL5 5.24 6.56 7.15 6.30 6.31 

SzegediTC367 6.81 6.67 6.53 5.75 6.44 

SBL18 5.69 7.18 8.33 7.03 7.06 

SBL12 6.74 8.33 7.32 5.90 7.07 

SBL7 7.21 7.51 8.60 6.94 7.56 

Átlag 3.75 3.95 3.95 3.70 3.84 

    SZD 5%                        1.29 
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36. táblázat, folytatás  

Összefüggések  Fg Fc Fv Természetes  

F. culmorum 0.7784     

F. verticillioidsv 0.8285 0.9236    

Természetes 0.6681 0.6073 0.6442   

Átlag 0.9034 0.9225 0.9469 0.8182  

Szignifikáns P = 0.1%,  Fg=F. graminearum, Fc=F. culmorum, Fv= F. verticillioides.  

 

A fogvájós fertőzés toxineredményeit 2010/11-re a 37. táblázat mutatja. Itt a 

toxintartalmat mértük a természetes fertőződésű kontrollból, mind DON-t, mind fumonizint, a 

mesterségesen fertőzött mintákból csak a gombának megfelelőt. Az látszik, hogy a 

természetes fertőződésnél a DON tartalom többnyire nagyon alacsony, de a minták 

többségében van, és sertésnek az 1 ppm feletti koncentrációt már nem szabad odaadni. A 

mesterséges fertőzéses átlag a természetesének 4-5-szöröse. Lényegesen magasabb a 

fumonizin tartalom, és ami igen szembeötlő, hogy a takarmány 4 ppm megengedett 

koncentrációját 15 hibridnél már mesterséges fertőzés nélkül is meghaladja. Az Fv18 törzs 

által okozott toxintartalom ennél 25 %-kal magasabb, de vannak igen érdekes eltérések, pl. a 

Kenéz 0.56 és 50 ppm-es koncentrációja.  

37. táblázat. Toxintartalom a fogvájós fertőzési módszernél, 2011/2012. 

Hibrid Természetes Fc   Fg Természetes Fv18 Átlag 

  DON FB1+FB2   

Csanád 0.00 1.31 0.09 0.16 0.85 0.48 

SzegediTC465 0.20 0.25 0.00 0.03 3.09 0.71 

SBL1 0.28 0.43 0.94 0.78 1.79 0.85 

Szegedi 288 0.00 0.17 2.37 0.17 2.47 1.04 

Sarolta 0.30 0.47 0.70 1.25 3.92 1.33 

SBL4 0.83 0.31 1.27 0.09 5.57 1.61 

SBL3 2.51 1.15 1.29 1.33 1.92 1.64 

Szegedi 521 0.85 0.25 1.06 7.02 0.49 1.93 

Szegedi 363 0.00 1.20 4.99 0.93 3.29 2.08 

Szegedi 386 0.00 0.98 2.74 0.76 6.35 2.17 

SBL2 2.77 0.36 2.72 2.12 3.24 2.24 

SBL15 0.99 1.46 1.56 6.65 2.73 2.68 

SBL9 0.49 0.61 2.81 4.61 6.31 2.97 

SBL12 0.00 6.79 0.24 0.25 7.80 3.02 

Szegedi 372 0.97 1.83 9.74 2.94 0.76 3.25 

SBL11 0.70 2.93 6.26 3.58 3.38 3.37 

SzegediTC513 2.50 1.39 0.00 3.81 9.85 3.51 

SBL17 1.23 1.12 4.64 1.57 9.54 3.62 

Szegedi 349 0.57 1.21 1.48 12.46 3.19 3.78 

SBL6 1.04 0.74 5.62 5.22 8.20 4.16 

SBL5 1.22 1.48 2.44 12.42 4.83 4.48 

SBL16 0.33 2.58 10.82 8.91 1.52 4.83 

SBL7 0.24 0.31 0.49 9.27 14.69 5.00 

ISH303 1.19 5.99 0.82 1.69 23.34 6.61 

GK Boglár 1.20 2.85 16.84 3.87 11.85 7.32 

SBL13 0.06 17.48 6.81 2.02 10.92 7.46 

Szegedi 475 0.19 1.65 2.12 27.95 7.96 7.97 

SBL14 1.55 19.01 7.65 12.03 1.91 8.43 

SzegediSC 352 0.00 0.06 6.18 31.77 4.31 8.46 

Bella 0.69 1.31 4.74 22.00 15.59 8.86 

SBL8 0.00 0.76 18.68 15.53 11.29 9.25 

SBL10 2.26 11.38 14.05 7.81 18.19 10.74 

Kenéz 1.19 0.00 10.25 0.56 50.07 12.41 

SBL19 2.38 28.60 12.25 4.42 18.69 13.27 

Átlag 0.85 3.48 4.84 6.35 8.23 4.75 
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37. táblázat, folytatás 
Tulajdonság Természetes Fc   Fg Természetes Fv18 

  DON FB1+FB2 

DON Fc 0.3168     

DON Fg 0.1452 0.3571*    

FUM Nat -0.1546 -0.0338 0.1763   

FUM Fvert 0.2064 0.1790 0.3372 -0.0330  

Átlag 0.2460 0.5634*** 0.6864*** 0.4662* 0.6952*** 

*** P=0.001 

 

Toxintartalom szerint a Csanád a legjobb, mindössze 0.49 ppm átlagos toxin 

koncentrációval. Nagyon jó a Szegedi TC465 és a Sarolta is. Az SBL19 minden toxinnal 

kapcsolatban igen magas értékkel rendelkezik. Számos olyan is van, ahol a két oszlopnak túl 

sok köze nincs egymáshoz. Azonban az adatok alapján jól beazonosíthatóak azon hibridek, 

amelyek az átlagosnál sokkal kisebb kockázatot jelentenek.  

A bibecsatornás kísérlet kétéves adatai (38. táblázat) a DON tartalom csaknem minden 

esetben hatérérték alatt volt, igazolandó a F. graminearum és F. culmorum minimális szerepét 

a fertőzésben. Nagyon magas volt viszont a fumonizin tartalom már a természetesen 

fertőződött csöveknél is, a mesterséges fertőzés ezt a szintet átlagosan még 50%-kal 

megemelte. Lényegében a toxinátlagokat a fumonizin határozta meg, ezt az összefüggések jól 

mutatják. A legkisebb fumonizin tatalom 0.20, a legnagyobb 88 ppm volt, ez utóbbi 

hússzorosa a megengedettnek, a természetes fertőződésből 50 ppm volt a legrosszabb adat, ez 

tizenkétszer haladja meg a határértéket. Vagyis, úgy tűnik, ezt a toxint is célszerű komolyan 

venni.  

38. táblázat. DON és fumonizin szennyezés a bibecsatornás rezisztenciateszt során 

kukorica Fusarium csőpenész kórokozókkal szemben, 2010/2011. 

Hibrid Természetes Fc Fg Természetes Fv18 Átlag 

  DON FB1+FB2  

SBL2 0.40 1.09 0.26 0.67 0.86 0.65 

SBL1 0.36 0.30 0.70 0.20 2.82 0.87 

Szegedi 349 0.00 1.24 0.42 0.83 2.29 0.95 

SzegediSC 352 0.69 0.49 0.30 0.31 4.04 1.17 

SBL4 1.36 1.58 0.91 1.08 2.84 1.55 

SzegediTC465 0.78 0.40 0.25 7.77 1.38 2.11 

SBL3 1.00 0.91 0.25 9.47 0.99 2.52 

Szegedi 386 0.87 0.17 1.35 2.36 9.54 2.86 

ISH303 4.94 0.27 0.00 2.60 10.28 3.62 

SBL6 0.74 0.46 0.46 16.42 0.26 3.67 

SzegediTC513 0.00 0.00 0.00 0.27 18.30 3.71 

Sarolta 0.58 0.45 1.67 3.32 14.81 4.17 

SBL10 2.88 0.96 0.49 16.17 1.85 4.47 

SBL11 0.91 0.20 0.77 10.91 13.35 5.23 

SBL9 1.46 0.32 0.43 12.82 14.80 5.97 

Szegedi 363 0.00 0.55 0.29 12.12 17.03 6.00 

SBL13 0.64 0.24 2.77 5.27 21.71 6.12 

GK Boglár 2.21 0.26 7.37 6.94 15.05 6.37 

SBL7 0.70 0.70 0.00 19.90 11.69 6.60 

SBL15 0.71 0.00 1.21 18.98 17.07 7.60 

SBL16 2.27 0.28 0.00 36.91 0.32 7.96 

SBL19 0.22 0.00 0.00 4.00 39.93 8.83 

SBL5 1.24 1.67 1.28 2.68 39.37 9.25 

Bella 1.21 3.16 0.00 30.15 12.33 9.37 

Szegedi 288 0.65 0.16 0.65 0.15 47.44 9.81 

Csanád 2.21 0.26 7.37 29.46 11.45 10.15 

Szegedi 475 0.45 0.35 0.50 51.31 0.94 10.71 
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38. táblázat, folytatás. DON és fumonizin szennyezés a bibecsatornás rezisztenciateszt 

során kukorica Fusarium csőpenész kórokozókkal szemben, 2010/2011. 

Hibrid Természetes Fc Fg Természetes Fv18 Átlag 

  DON FB1+FB2  

Szegedi 372 1.30 0.29 0.43 48.41 7.63 11.61 

SBL14 0.00 0.00 0.00 9.37 51.39 12.15 

SBL12 1.32 4.51 0.43 5.71 50.22 12.44 

Szegedi 521 0.00 6.10 1.38 13.11 46.06 13.33 

SBL17 0.67 0.00 0.00 28.34 55.08 16.82 

Kenéz 1.30 0.30 0.45 5.36 88.21 19.12 

SBL8 0.00 0.00 0.00 50.44 62.81 22.65 

Átlag 1.00 0.81 0.95 13.64 20.41 7.36 

LSD 5%      5.03 

       

Toxin Természetes Fc   Fg Természetes Fv18  

  DON FB1+FB2  

DON Fc -0.0617      

DON Fg 0.2478 -0.0504     

FUM Nat 0.0246 -0.0754 -0.0178    

FUM Fvert -0.2102 0.1521 -0.0845 -0.0002   

Átlag -0.1101 0.1276 -0.0084 0.5585* 0.8241***  

 

A A bibecsatornás fertözöttség és a fogvájos fertőzöttség közti összefüggés közepes 

erősségű, ami azt jelenti, hogy a hibridek jelentős részében a két tulajdonság jól összefügg 

egymással. Mivel a fogvájós fertőzésnél kapjuk a nagyobb differenciálódást, és ez 

következetes volt, ezért a nemesítési programot a fogvájós módszerre célszerű építeni. Az így 

ellenállónak és perspektivikusnak látszó hibrideket pedig tovább lehet vizsgálni a 

bibecsatornás módszerrel, hogy a lehetséges túlérzékenységet el tudjuk kerülni.  

 

2. Szerb-Magyar ToxFreeFeed pályázat 

 

A pályázat célja a kukorica toxikus betegségei elleni genetikai védelem lehetőségeinek 

vizsgálata. Erre 10-10 szerb és magyar (Szeged-Újvidék) hibridet választottunk ki. Ebben a 

kísérletben végeztünk a korábbi előkísérleti jellegű munkán túl Aspergillus flavus fertőzést is. 

A kísérletet 2-2 F. graminearum, F. culmorum, F. verticillioides és Aspergillus flavus 

izolátummal végeztük, egy nem fertőzött kontroll sorral kiegészítve. Így egy parcella kilenc 

sorból állt. Annak érdekében hogy a két év alatt elegendő adat álljon rendelkezésre, a 

kísérletet mindkét országban beállítottuk. Alább ennek összesített eredményeiről adunk 

számot.  

A kísérletet a Mycored kísérlet eredményei alapján már a fogvájós módszerrel végeztük. 

Három ismétlésben véletlen blokk elrendezésben. Látható (44. ábra), hogy a legnagyobb 

fertőzőképességgel a két DON termelő faj rendelkezett, utánuk a F. verticillioides, majd az A. 

flavus következett, ez adta a legkisebb fertőzöttséget.  

Az összefüggésvizsgálatok (39. táblázat) szerint a F. graminearum, F. culmorum és F. 

verticilliodes ellenállóság az előbbi kísérletnél is szorosabb kapcsolatot mutatott, míg az A. 

flavus teljesen külön áll.  

Viszont a kontroll fertőzöttsége leginkább az A, flavus adatokkal korrelált. Nem 

véletlenül, mert 2012-ben mindkét országban jelentős természetes Aspergillus  fertőzöttség 

volt, míg 2013-ban a kontroll csövek csaknem tiszták voltak.  
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44. ábra. A szerb magyar toxikus csőpenész kórokozókkal szembeni rezisztencia kísérlet 

csőfertőzöttségi adatai (%), 2012/2013. (Fg: F. graminearum, Fc: F. culmorum, Fv: F. 

verticillioides, Af: A. flavus, K: kontroll) 
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39. táblázat. Összefüggések a különböző toxikus gombafajokkal szembeni rezisztencia között, 

(Fg: F. graminearum, Fc: F. culmorum, Fv: F. verticillioides, Af: A. flavus, K: kontroll) 2012-

2013. 

  Fg Fc Fv Af K 
Fc 0.7686***     
Fv 0.7182*** 0.6502**    
Af -0.0128 0.0281 0.3193   

K 0.1712 0.0588 0.1387 0.7181***  
Átlag 0.9584*** 0.8540*** 0.8573*** 0.1540 0.2168 

*** P = 0.001, ** P = 0.01    

 

Mivel a kórokozó fajok eltérő fertőzőképessége az erősebbek felé tolja el az átlagot, 

rangkorreláció tesztet végeztünk. Az adatokat a 40.táblázat mutatja. A SzeTC465 minden 

tekintetben a legjobb volt, ez minden betegséggel szemben az első helyek valamelyikén 

végzett , ennek volt a legkisebb varianciája. A legfogékonyabbak ugyancsak igen alacsony 

varianciát mutattak, vagyis minden tekintetben az utolsó helyek valamelyikén végeztek. A 

Kenéz megbízhatóan közepes teljesítményt mutatott, viszont nem egy igen változó 

teljesítményű hibrid is volt. Azt gondolom, hogy inkább különböző QTL-ek együttállásáról 

lehet szó, mint ugyanezen QTL-ek több betegség elleni egyidejű hatásáról (ez utóbbi csak a 

Fg/Fc kapcsolatban igazolt. A kérdést genetikai vizsgálatoknak kell eldönteni, a szükséges 

populáció kialakítását már elkezdtük.  

Ami a toxinokat illeti, jelenleg a szegedi adatok állnak csak rendelkezésre, így a szerbiai 

adatok megérkezése után lehet, hogy pontosabb képünk lesz. A F. graminearum és F. 

culmorum nagyon kevés toxint termelt, így egyértelmű kép nem rajzolódik ki, szignifikáns 

összefüggés a DON és a fertőzöttség között nem volt. Két, előzetesen aflatoxin termelésre 

bevizsgált gombatörzsünk nem termelt toxint egyik évben sem, így aflatoxin tekintetében még 

sok tennivaló van. A fumonizin termelés viszont a fertőzöttség és a fumonizin tartalom között 

szignifikáns közepes korrelációt kaptunk (r=0.54, P=0.05, 4. ábra).   
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40. táblázat. A szerb-magyar kukorica kísérlet rangsorai csőpenész kórokozókkal szemben, 

2012/2013 

Hibrid     Toxikus gombafajok     Variancia 

  Fg Fc Fv Af K Átlag  

SzeTC465 1.00 2.00 1.00 4.00 3.00 2.20 1.70 

NS6102 8.00 12.00 6.00 1.00 1.00 5.60 22.30 

NS3014 5.00 3.00 5.00 8.00 9.00 6.00 6.00 

Sze521 2.00 1.00 3.00 9.00 15.00 6.00 35.00 

Sarolta 4.00 8.00 9.00 13.00 4.00 7.60 14.30 

NS6030 3.00 15.00 2.00 6.00 12.00 7.60 32.30 

NS640 13.00 13.00 4.00 5.00 7.00 8.40 18.80 

GKT288 7.00 5.00 14.00 17.00 2.00 9.00 39.50 

Kenéz 6.00 11.00 11.00 12.00 10.00 10.00 5.50 

Sze363 10.00 4.00 8.00 15.00 14.00 10.20 20.20 

NS6010 16.00 17.00 13.00 2.00 5.00 10.60 45.30 

NS4023 17.00 9.00 18.00 3.00 8.00 11.00 40.50 

NS4015 12.00 7.00 10.00 11.00 17.00 11.40 13.30 

NS5051 11.00 6.00 7.00 18.00 16.00 11.60 28.30 

Sze349 15.00 16.00 17.00 10.00 11.00 13.80 9.70 

Sze386 9.00 10.00 12.00 19.00 20.00 14.00 26.50 

NS4030 19.00 20.00 19.00 7.00 6.00 14.20 49.70 

GKBoglár 18.00 14.00 16.00 14.00 13.00 15.00 4.00 

NS5043 20.00 19.00 15.00 16.00 19.00 17.80 4.70 

SzeTC367 14.00 18.00 20.00 20.00 18.00 18.00 6.00 

Átlag 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 21.18 

        

        

Correlations Fg Fc Fv Af Check Átlag  

Fc 0.7007***       

Fv 0.7759*** 0.6015**      

Af 0.0902 -0.0301 0.3338     

Check 0.2391 0.1038 0.1759 0.6390**    

Mean 0.8013*** 0.6785*** 0.8245*** 0.5806** 0.6162**    

***P = 0.001,  ** P = 0.001,  * P = 0.05     

(Fg: F. graminearum, Fc: F. culmorum, Fv: F. verticillioides, Af: A. flavus, K: kontroll) 

 

44. ábra. A fumonizin tartalom és a F. verticillioides fertőzés kapcsolata 20 kukorica hibrid 

esetében, 2013/2013. Kiemelve a pluszvariánsok. 

y = 12.279x - 2.3244

R² = 0.2942, r=0.5420, P=0.05
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Az látszik, hogy a legkevésbé fertőzött hibrideknél kaptuk a legkisebb fumonizin B1+B2 

tartalmat. Az is fontos, hogy látszólag ilyen kis méretű fertőzés is milyen, a határértéket 

sokszorosan meghaladó toxinszennyezéshez vezethet. Ebben az esetben a nemesítés 

lehetőségét a toxinokkal szembeni védekezésben sikerült egyértelműen alátámasztani.  

 

 

3. GOP pályázat  

 

A/ Szegedi kísérleti hibridek toxikus gombákkal szembeni ellenállósága 

A kísérletben 20 hibridet vetettünk el hét soros parcellákban, a F. graminearum, F. 

verticillioides és az Aspergillus flavus gombafajok 2-2 izolátumával szemben teszteltük őket, 

egy sor pedig kontrollnak maradt csak a természetes fertőződésnek kitéve. A kísérletet három 

ismétlésben véletlen blokk elrendezésben vetettük. A fertőzési metodika ugyanaz volt, mint 

amit a Szerb-Magyar pályázati leírásnál megadtunk.  

A 45. ábrán azon túl, hogy a hibridek között szignifikáns rezisztenciakülönbségek 

vannak, a legfontosabb üzenet, hogy ugyanazon faj különböző izolátumai sem adnak 

feltétlenül ugyanolyan eredményt.  

Ezt búzánál már 40 éve tudjuk, kukoricánál ugyancsak, mindössze azért említjük, mert a 

közlemények csaknem kizárólag egy izolátummal vagy izolátumkeverékkel történő 

fertőzésről számolnak be, márpedig a 45. ábra alapján korántsem biztos, hogy az adott 

izolátummal szembeni reakció az adott fajjal szembeni rezisztenciát tükrözi.  

45. ábra. Hibridek reakciója különböző toxikus gombafajok 2-2 izolátumával szemben, 2013 

 
A F. verticillioides és A. flavus értékeket az ábrán 10-szeres méretben adjuk meg, hogy a reakciókülönbségek 

láthatóak legyenek. Fg: F. graminearum, Fv: F. verticillioides, Af: A. flavus 

Összefüggések Fg1 Fg3 Fv1 Fv2  Asp1 Asp2 

Fg3 0.6536      

Fv1 0.3558 0.6105     

Fv2  -0.3559 -0.0971 -0.0604    

Asp1 0.2254 0.5129 0.2895 -0.3711   

Asp2 0.4450 0.7409 0.4309 -0.2565 0.6409  

kontroll 0.1559 0.3598 0.1471 -0.0322 0.3084 0.2040 
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Ugyanazon hibrid igen eltérő reakcióira minden kórokozó fajnál van példa, nem is egy. 

A korrelációs mátrix ugyanezt bizonyítja. Vagyis, az egy izolátummal szembeni reakcióban 

annyi a nem ismert hatás, hogy indokolt az óvatosság és a több munka, azaz legalább 2 

izolátummal célszerű végezni a munkát, egyébként könnyen hozhatunk rossz döntést. Ez a 

tény alapvető fontosságú a megbízhatóbb ellenállóságvizsgálatok szempontjából.  

Amikor a két-két izolátum átlagával számoltunk tovább és az átlagokkal elvégeztük az 

összefüggés számítást, a F. graminearum és F. verticillioides közötti máshol meglévő 

összefüggés r=0.05-re módosult, nagy valószínűséggel a két kiugróan magas fertőzöttségű 

hibrid hatására, viszont az Aspergillus flavus-sal szemben szokatlanul szoros, r=0.665 

korrelációt kaptunk, a többi nem volt szignifikáns.  

Ugyanebben a kísérletben további 20 nem szegedi hibridet is vizsgáltunk ugyanezzel a 

metodikával. Itt a tízszeres átlagos különbségek nem tűnnek meglepetésnek, az 

összefüggéseknél viszont már helyreálltak a korábbi viszonyok, miszerint a F. graminearum 

és F. verticillioides ellenállóság között r=0.61 (P= 0.01) szorosságú kapcsolat volt, míg az 

Aspergillus/ F. graminearum kapcsolat r=0.28 (ns), és a F. verticillioides/A. flavus kapcsolat 

r=0.41 (P=010). Volt, ami valamiféle átmenetet képez, és az irodalom is többször beszámolt 

közepes összefüggésről e tekintetben.  

 

B/ Aspergillus flavus rezisztencia és aflatoxin termelés 

 

Ezt a kísérletet a GOP 1.1.1. pályázat keretében végeztük a NÉBIH-hel egyeztetve. 13 

kódolt hibridet kaptunk. A hibrideket hatsoros parcellákba vetettük három ismétlésben, 

véletlen blokk elrendezésben. . Egy sor 4 m volt, ebben növényszámtól függően 15-20 cső 

fejlődött, közülük néhány esettől eltekintve legalább 15 hasonló fejlettségű csövet tudtunk 

fogvájós eljárással fertőzni az 50 % virágzást követő 6-7. napon. A fertőzést öt A. flavus 

izolátummal végeztük, amelyeket előzetesen aflatoxin termelésre pozitívnak találtunk. A 

kiértékeléskor a 3. sz. izolátum fuzáriummal kevert fertőzést adott, ezért a további 

értékelésből kihagytuk. A kiértékelésnél eltértünk az irodalomban leírt módszerektől, ugyanis 

az alacsony fertőzöttség miatt a tört százalékot is be kellett vezetni. Ennek oka az, hogy egy 

kg szemtömegben 4-5 aflatoxin szennyezett szem már a határértéket meghaladó 

toxinszennyezést tud kiváltani. Egy átlag hibridcsövön nagyjából 700 szem van, ezt 

használtuk ökölszabálynak. Ha csak 1 szem fertőzést láttunk, az 0.1-0.2 %-ot kapott, igen 

nagy csövek esetén az előbbit. A rovarfertőzött csöveket nem vettük figyelembe, így 

rezisztenciaadatokról van szó.  

A kiértékeléskor felvételeztük a fogvájó körül kialakult fertőzés mértékét, és ugyancsak 

csövenként értékeltük a cső további részein lévő fertőződés kiterjedését, két hibrid esetében 

jellemző volt a sokpontos vagy szóródásos tünet, ami egy csövön akár 15-20 függetlennek 

látszó gócot jelentett (21. kép).  

Ami az egyes izolátumok fertőzőképességét illeti, minimális különbségeket mutattak, de 

mindegyik szignifikánsan különbözik a kontrolltól, amely 1-2 kivétellel értékelhető fertőzést 

nem adott (41. táblázat). Korábban úgy gondoltuk, hogy a természetes és mesterséges fertőzés 

szét válik (46. ábra). Mivel a kontrollokon nem volt fertőzés, ezért felmerült az a hipotézis, 

hogy amit mi természetesnek gondoltunk, az másodlagos fertőződés is lehet, de erre 

vonatkozó további adat nem áll rendelkezésre, így mint kutatási téma vetődik fel.  
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21. kép. Számos független fertőzési pont Aspergillus flavus fertőzés következtében, 2013.  

 

 

41. táblázat. Aspergillus flavus izolátumok fertőzőképessége 13 kukorica hibriden, 2013. 

Hibrid  Mesterséges fertőzés   Másodlagos fertőzés    Átlag Összes 

  A1 A2 A4 A5 Kontr.  A1 A2 A4 A5 Kontr.   M+T 

OM 6 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.05 0.013 0.026 

OM 1 0.10 0.08 0.05 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.037 0.073 

OM 13 0.06 0.03 0.06 0.05 0.00 0.03 0.03 0.01 0.10 0.00 0.038 0.076 

OM 11 0.03 0.12 0.06 0.06 0.00 0.03 0.02 0.16 0.02 0.00 0.050 0.100 

OM 9 0.03 0.14 0.05 0.07 0.00 0.06 0.09 0.03 0.03 0.00 0.050 0.100 

OM 3 0.04 0.08 0.04 0.08 0.00 0.04 0.03 0.04 0.17 0.01 0.054 0.107 

OM 7 0.10 0.07 0.04 0.07 0.00 0.03 0.09 0.14 0.04 0.00 0.058 0.117 

OM 12 0.05 0.09 0.09 0.06 0.00 0.02 0.03 0.14 0.10 0.01 0.059 0.118 

OM 4 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.02 0.23 0.01 0.10 0.22 0.063 0.127 

OM 5 0.17 0.04 0.06 0.03 0.00 0.02 0.12 0.07 0.01 0.13 0.064 0.127 

OM 2 0.04 0.06 0.09 0.03 0.00 0.03 0.06 0.22 0.14 0.03 0.069 0.137 

OM 10 0.05 0.01 0.09 0.01 0.00 0.99 0.08 0.21 0.29 0.00 0.175 0.350 

OM 8 0.08 0.12 0.28 0.07 0.00 0.41 0.40 0.56 0.29 0.00 0.221 0.441 

Átlag 0.06 0.07 0.07 0.05 0.00 0.14 0.09 0.12 0.10 0.03 0.073 0.146 

SZD 5%           0.08  

ANOVA 
Varianciaforrás SS fg MS F SZD 5% 

Hibrid A 1.21 12.00 0.10 3.81*** 0.082 

Fert. Mód  B 0.22 1.00 0.22 8.42** 0.032 

Izolátum C 0.34 4.00 0.08 3.19* 0.058 

AxB 0.86 12.00 0.07 2.68**  

AcC 1.63 48.00 0.03 1.28  

BxC 0.03 4.00 0.01 0.32  

AxBxC 1.20 48.00 0.03 0.94  

Hiba 6.89 260.00 0.03   

Összes 12.39 389.00       

*** P = 0.001, ** P = 0.01,  * P = 0.05 
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46. ábra. A mesterséges és természetes (elsődleges és másodlagos) fertőződés átlagadatai a 

13 vizsgálatba vont hibridnél kukorica A. flavus fertőzés esetén, 2013. 
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A fertőzöttségi értékek alapján a hibridek szignifikánsan eltérnek, a két szélső érték 

között csaknem hússzoros különbség van. A hibridek között szignifikáns különbségek 

vannak, a másodlagos (természetes?) fertőződés nagyobb a fogvájó körül kialakult 

fertőzéssel, és szignifikáns kölcsönhatás van a kétféle fertőződés, ill. a hibridek között, 

emögött két hibrid esetében (8, 10) a sokpontú szóródásos fertőzési kép felel. Bár egyéves 

adatokról van szó, a kép elgondolkodtató, és a rezisztencia szerepét támogatni látszik.  

Toxinmérésre hét hibridet választottunk ki.  mesterséges fertőzés körüli 4-5 cm széles 

sávot morzsoltuk és mértük le, és lemértük az öt cső további termését is. A kisminta aflatoxin 

tartalmát LCMSMS készülékkel mértük, majd az itt kapott aflatoxin tartalmat átszámoltuk az 

egész mintára. Az adatok (42. táblázat) szerint két izolátum termelt nagy mennyiségű 

aflatoxint, kettőnél pedig alkalmilag találtunk toxint. Mivel az ismétlések eléggé szórtak, ezért 

az ötszörös aflatoxin mennyiség sem volt szignifikáns. Az izolátum különbségek viszont 

szignifikánsak voltak.  

Az adatok alátámasztják azt a sok helyről származó információt, hogy az aflatoxin 

termelés szintje a fertőzőképességet nem befolyásolja. Az sem új, hogy az A. flavus 

izolátumok egy része nem termel aflatoxint, mert erre genetikailag képtelen, ill. ez a képesség 

táptalajon való fenntartás során elveszhet. Ezt szerencsés esetben passzázzsal helyre lehet 

állítani, legalábbis ezt javasolták, de a Fusarium fajoknál is bevett gyakorlat, mi is 

eredménnyel használtuk.  

Vagyis semmi meglepő nincs abban, ha természetes eredetű fertőzéseknél hol találunk 

aflatoxint, hol nem, és a fertőzés mértékétől az adott aflatoxin szint nem függ, ezért 

kapcsolatot sem érdemes keresni. Erre kizárólag mesterséges fertőzés ad választ, ahol a 

kórokozó törzs minden kezelésnél ugyanaz, így az eredmény összehasonlítható. Végül 

összehasonlítottuk a fertőződés mértékét az aflatoxin tartalommal (47. ábra). Ahhoz, hogy a 

csőpenész értékek láthatók legyenek, ezerrel szoroztuk őket. A hét hibridből öt esetében a két 

adat jól megfelel egymásnak, viszont az OM6 aflatoxin tartalma messze a vért szint felett 

volt, és az OM7-nél is ugyanezt tapasztaltuk. Vagyis vannak olyan, amíg többet nem tudunk, 
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fajtaspecifikus tényezők, amelyek az aflatoxin mennyiségét a rezisztencián túl szabályozni 

tudják.  

42. táblázat. Aflatoxin tartalom hibridek és izolátumok szerint a kukorica A. flavus 

rezisztenciatesztben, 2013. 

Hibrid A. flavus izolátumok kontroll Átlag 

  Asp2 KZT17.12 45.11 I 341   

OM9 0.00 74.97 71.93 0.00 0.00 29.38 

OM5 0.00 243.94 12.03 1.84 0.00 51.56 

OM3 0.00 257.44 135.83 0.00 0.00 78.65 

OM12 0.00 347.22 128.50 18.42 0.00 98.83 

OM6 0.15 503.85 10.22 0.00 0.04 102.85 

OM7 0.00 619.17 165.02 0.00 0.00 156.84 

OM8 36.82 597.72 212.06 1.51 0.01 169.63 

Átlag 5.28 377.76 105.08 3.11 0.01 98.25 

       

VARIANCIAANALÍZIS      

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Minta 237826.4 6 39637.73 1.99 0.079 2.23 

Oszlopok 2215884.8 4 553971.20 27.77*** 0.000 2.50 

Kölcsönhatás 615023.2 24 25625.97 1.28 0.208 1.67 

Belül 1396124.9 70 19944.64    

Összesen 4464859.3 104         

*** P = 0.001 

 

Az adatok azt egyéves ellenükre is egyértelműen alátámasztották, hogy a fuzáriumoktól 

megszokottnál sokkal kisebb fertőzöttséggel kell számolnunk, és ez a fertőzöttség 

természetes fertőzés esetén nem feltétlenül mutat kapcsolatot a fenti okok miatt az aflatoxin 

szennyezéssel.  A további következtetések majd a második év után lesznek esedékesek.  

47. ábra. Aflatoxin és csőfertőzöttség alakulása az Aspergillus flavus rezisztenciatesztben, 

2013. 
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4. Kukorica rezisztencianemesítés toxikus gombákkal szemben 

 

Már a program kezdetekor az volt az egyik legfontosabb célunk, hogy az ellenálló 

vonalak előállításában próbáljunk meg eredményt elérni. Ehhez ellenállóbb hibrideket 

használtunk fel, pl. az Eurostar nevűt, amely az adott szettben a legkisebb fertőzöttséget 

mutatta, és néhány szegedi hibridet is kiválasztottunk. Az S1-ben öntermékenyített növények 

utódsorait mesterségesen fertőztük F. graminearum vagy F. culmorum izolátummal, az 

öntermékenyítés után 8-9 nappal, így fogékonyakból már nem kellett tovább vinni az 

anyagot. Ma már a program kész beltenyésztett vonalakkal rendelkezünk. Az első kísérleti 

hibridek is elkészültek, de még perspektivikus hibrid nem készült belőlük. Vannak fiatalabb 

vonalaink is, ezek szélesebb tesztelésére ezután fog sor kerülni.  Annak ellenére, hogy az első 

két nemzedékben a mesterséges inokulációt elvégeztük a későbbi nemzedékekben túlzott 

fogékonyság miatt nem egyet selejtezni kellett. Nem egy vonal egyéb morfológiai vagy 

élettani probléma miatt került selejtezésre. Az tehát látszik, hogy a korai szelekció nem ad 

garantáltan kiváló beltenyésztett vonalat. Az azonban fontos, hogy lehetőleg minél korábban 

kezdjük meg a rezisztencia tesztelést, hogy túlzottan fogékony beltenyésztett vonalakat ne 

vigyünk tovább hibridelőállító programba. 

A 43. táblázatban a 2013. évi beltenyésztett vonalvizsgálati eredményeket mutatjuk be 

az átlag szerint rangsorolva. A kontrollként szolgáló beltenyésztett vonalak a fogékonyabbak 

között helyezkedtek el. Meglepő módon a W64A volt a legfogékonyabb, ennek egy változata 

a W64A/Z, amit negyven éve még vizsgáltunk, ennél sokkal ellenállóbb volt.  

A fogékony Boglárból indított vonal nem okozott meglepetést, minden gombával 

szemben az egyik legfogékonyabb volt, negatív kontrollnak vagy fogékony szülőnek 

genetikai kísérletekhez meg fog felelni. Viszont az új vonalak között találtunk néhány kiváló 

ellenállóságút a W64A értékének a huszada fertőzöttséggel. Nagyon jó a GK 159 céges vonal 

ellenállósága is. Az már látszik, hogy lehet jó ellenállóságú vonalakat előállítani, az azonban 

még egy további kérdés, melyik lesz olyan kombinálódóképességű, hogy versenyképes 

hibrideket is elő lehessen belőlük állítani.  

43. táblázat. Mesterséges fertőzéses rezisztenciaadatok az új beltenyésztett vonalak toxikus 

gombákkal szembeni ellenállóságáról, 2013. 

Hibrid Toxikus faj     

  Fc Fg Fv Af Kontroll Átlag 

MÁ7 0.86 0.17 0.23 0.74 0.38 0.47 

MÁ6 0.24 0.68 0.84 0.36 0.30 0.49 

MÁ5 0.87 0.62 0.87 0.06 0.05 0.49 

MÁ3 1.63 0.80 0.59 0.32 0.61 0.79 

MÁ18 0.66 1.24 0.81 0.96 0.64 0.86 

MÁ1 1.14 2.79 1.37 0.62 0.82 1.35 

MÁ4 0.86 2.03 2.70 1.67 0.53 1.56 

MÁ9 1.94 4.49 1.20 0.50 0.58 1.74 

MÁ8 2.38 3.37 1.19 0.67 1.26 1.78 

MÁ14 0.95 1.74 2.90 1.14 2.28 1.80 

MÁ11 1.38 4.82 1.09 0.94 1.03 1.85 

MÁ19 1.69 3.10 2.22 1.95 3.47 2.49 

MÁ2 2.36 3.25 3.16 1.09 3.01 2.57 

MÁ22 6.80 3.24 0.91 0.66 1.25 2.57 

MÁ13 2.70 3.05 5.87 2.69 0.80 3.02 

MÁ21 7.01 4.74 2.72 0.35 2.97 3.56 

GK103 1.17 3.41 6.29 5.63 1.37 3.58 

MÁ10 5.36 5.70 8.62 0.36 0.29 4.07 

GK130 1.60 6.31 10.88 1.77 0.08 4.13 

MÁ20 3.49 4.81 8.69 5.44 2.76 5.04 

Boglár-5 8.05 20.69 7.10 4.47 1.58 8.38 

W64A 6.27 15.29 20.70 3.00 5.63 10.18 
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43. táblázat, folytatás 

Átlag 2.70 4.38 4.13 1.61 1.44 2.85 

SZD 5%      1.88 

       

VARIANCIAANALÍZIS      

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Minta 1903.3 21 90.63 13.18 1.69794E-28 1.60 

Oszlopok 497.5 4 124.39 18.09 7.32111E-13 2.41 

Kölcsönhatás 1669.5 84 19.88 2.89 2.33739E-10 1.33 

Belül 1512.5 220 6.88    

Összesen 5582.9 329     

       

       

  Fc1 Fg1 Fv1 Asp1 K Összesen 

Fc1 1      

Fg1 0.7232 1.0000     

Fv1 0.4586 0.6745 1.0000    

Asp1 0.2270 0.4912 0.5384 1.0000   

K 0.4447 0.4436 0.5503 0.3601 1.0000  

Átlag 0.7366 0.9115 0.8801 0.6224 0.6369 1.0000 

 

Különösen érdekes volt a kérdés, hogy mivel mi F. graminearum-mal szemben 

szelektáltunk, mi történik a többi fajjal szembeni ellenállósággal. A korábbi tapasztalatoknak 

megfelelően a FG és FC elleni ellenállóság jól kapcsolt, a FV ellenállóság többnyire együtt 

járt, de nem feltétlenül, és az A. flavus ellenállóság viszont már sokkal lazábban kötődött a 

Fusarium fajokhoz, ez is jelentős különbségekkel.  

Az persze további kérdés, hogy ez a hibridek ellenállóságában hogyan jelenik meg. 

Ilyen vizsgálatot a világirodalomban nem láttam, érdemes lenne elvégezni, van hozzá már 

megfelelő nemesítési és metodikai háttér. A vonalak közötti különbségek igen nagyok és 

szignifikánsak, de az sem véletlen, hogy a kórokozó fajok közötti különbségek is, hasonlóan 

a korábbi adatokhoz, szignifikánsak. .  

Felvételeztük természetesen a fuzárium fertőzött csövek Aspergillus fertőzöttségét is 

(44. táblázat). Az új beltenyésztett vonalak között számos kiválónak látszó vonal van. A 

következő években fog kiderülni, hogy ezek az adatok mennyire ismételhetőek, és az is, hogy 

kombinálódóképességben, akár a különböző toxikus fajokkal szemben, vagy termésre 

mennyiben tudnak a hazai nemesítés versenyképességéhez hozzájárulni.  

44. táblázat. Mesterséges és természetes fertőződés együttesen a beltenyésztett vonalaknál, 

2013. 

Hibrid Toxikus faj Kontroll  Átlag 

 Fc1 Fg1 Fv1 Asp1 K  

MÁ5 0.000 0.000 0.000 0.060 0.000 0.012 

MÁ3 0.000 0.167 0.000 0.317 0.000 0.097 

MÁ10 0.037 0.037 0.000 0.447 0.000 0.104 

MÁ1 0.000 0.000 0.000 0.620 0.000 0.124 

MÁ21 0.000 0.060 0.250 0.353 0.000 0.133 

MÁ6 0.037 0.257 0.083 0.360 0.000 0.147 

MÁ9 0.000 0.183 0.000 0.663 0.000 0.169 

GK159 0.000 0.000 0.000 1.020 0.000 0.204 

MÁ22 0.000 0.583 0.000 0.900 0.000 0.297 

MÁ8 0.233 0.587 0.000 0.673 0.000 0.299 

MÁ2 0.067 0.127 0.300 1.197 0.277 0.393 

MÁ11 0.043 0.490 0.000 1.577 0.023 0.427 

MÁ14 1.000 0.000 0.000 1.140 0.000 0.428 

GK130 0.097 0.057 0.000 2.037 0.000 0.438 

MÁ4 0.160 0.207 0.063 1.713 0.073 0.443 

MÁ7 0.610 0.730 0.233 1.867 0.250 0.738 

MÁ19 0.873 0.193 1.183 1.953 0.677 0.976 

MÁ20 0.000 0.410 0.000 6.073 0.223 1.341 
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44. táblázat, folytatás 

MÁ13 2.850 0.027 0.167 3.937 0.133 1.423 

W64A 2.467 1.503 0.000 3.253 0.000 1.445 

Boglár-6 0.367 2.063 0.000 5.157 0.000 1.517 

GK103. 1.853 0.000 0.250 6.660 0.000 1.753 

Átlag 0.486 0.349 0.115 1.908 0.075 0.587 

SZD 5%      0.70 

       

       

VARIANCIAANALÍZIS     

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Minta 96.59 21 4.59 4.77 7.63E-10 1.60 

Oszlopok 151.57 4 37.89 39.34 7.78E-25 2.41 

Kölcsönhatás 202.13 84 2.40 2.49 4.46E-08 1.33 

Belül 211.867 220 0.96    

Összesen 662.17 329         

       

 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a mesterséges és a természetes értékek mutatnak-e 

összefüggést egymással. Az r érték 0.58 volt, P = 0.1 %-on szignifikáns (48. ábra). A 

mesterségesen fertőzött tételeknél az alacsony értékek többnyire a természetes fertőződésnél 

is alacsonyak voltak, néhány kivétel azonban volt. Az jelenleg még nem dönthető el, hogy 

ebből mennyi a genetika, és mennyi a környezeti specifikus reakció.  

 

48. ábra. Összefüggés kukorica beltenyésztett vonalak mesterséges és természetes A. flavus 

ellenállósága között. 
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5.  Csőpenész elleni fungicid vizsgálatok, 2009-2011. 

 

Nagyüzemi kísérletben három évig vizsgáltunk három fungicidet (Prosaro, Folicur Solo 

és Artea) 1-1, ill. o.5 L/ha adagolással a MycoRed programban. Ennek a kísérletnek az 

együttes kiértékelése is 2013-ra maradt, ezért a végeredményről itt számolunk be. A negyedik 

kezelés a fungiciddel nem kezelt de mesterségesen fertőzött kontroll volt. Három szórófejet 

teszteltünk, a TeeJet XR, ezt állomány felett járattuk, majd a Turbo TeeJet Duo szórófejet két 

változatban, 9a fokban a sorok közé belógatva 30-40 cm-rel a csövek felett oldalra és lefelé 

permeteztünk, hogy a csővédelem hatékonyabb legyen. A parcellák 12 sorosak voltak, ezek 

egyik fele Boglár (MS mérsékelten fogékony), a másik Sarolta (MR mérsékelten ellenálló) 

volt. A 10 ha-os táblán a fenti csíkok a tábla teljes hosszában végigmentek, négy ismétlésben, 

véletlen blokk elrendezésben. A permetezést a virágzás után 6-7 nappal végeztük, majd két 

napra rá minden parcella két középső sorának első 20 növényét 1-1 F. graminearum és F. 

culmorum izolátummal fogvájós módszerrel megfertőztük.  Mivel a kísérlet kiértékelés 2013-

ban készült el, korábban nem számoltunk be róla részletesen, így most a három éves adatok is 

már rendelkezésre állnak. Az aratáskor a 20 csövet letörtük, majd a fentebb leírt módon 

értékeltük a csőpenész fertőzöttséget.  

A kontroll 14.9 % csőfertőzöttséget mutatott, a Prosaro főátlaga 14.9, a Prosaro-é 10.96, 

a Folicur Solo-é 12.84, és az Arteáé 11.38 volt. Az SZD 5 % 1.79 volt. Vagyis, mindhárom 

fungicid szignifikánsan csökkentette a fertőzöttséget, ezen belül a Prosaro leginkább, 

szignifikánsan jobban, mint a Folicur Solo, a Folicur Solo és az Artea között viszont már nem 

volt szignifikáns különbség. Toxin tartalomban (DON) viszont mindhárom fungicid azonos 

hatást mutatott, 18 ppm-ről 13-ra csökkentették a DON tartalmat, 28 %-kal. Ez lényegesen 

kisebb csökkenés, mint amit a búzában kaptunk.  

A szórófejek tekintetében meglepő módon a TeeJet XR volt a leghatékonyabb, 

harmadával csökkentve a DON tartalmat, míg a másik két szórófej ennél kisebb mértékben 

(49. ábra). Míg a csökkenés a kontrollhoz képest szignifikáns volt, addig a három szórófej 

között szignifikáns eltérés nem volt.  

49. ábra. Szórófejek hatása a fuzáriumos csőpenész DON tartalmára a hibridek és fungicidek 

átlagában, 2009/2011. 
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Az látszik, hogy a sokkal jobb minőségű permetezést végző szórófejek a hipotézist nem 

váltották be. Gyakorlati szempontból ez azért fontos, mert a hagyományos légkeveréses vagy 

anélkül felülről permetező gépek ugyanolyan hatásúak, vagy kicsit jobbak, mint a belógatott 

kombinált szórófejek. A hipotézis az, hogy a kukoricában a növényen belüli fungicid 

hatóanyag áramlás valószínűleg jobb, mint búzában, így jobban kiegyenlítődik. Ennek 

igazolását azonban a búzához hasonlóan is végig kell járni. Korábbi kísérleteink alapján 

fogékony beltenyésztett vonalakban ennél lényegesen jobb hatásfokot is mértünk, ezért 

gondoljuk azt, hogy az eljárásnak inkább a vetőmagtermesztésben lehet jó hatása. Mivel a 

hibrid választék óriási, itt az ellenállóbb hibridek azonosítása és termesztése akár feleslegessé 

is teheti a vegyszeres védekezést. Az persze még vizsgálandó, hogy a fumonizin és aflatoxin 

szinteket a védekezés hogyan befolyásolja, ettől eltérő adatunk egyelőre nincs.  

A kisparcellás kísérletből két éves adataink vannak, a harmadik év kísérlete belvíz miatt 

olyan súlyosan károsodott, hogy értékelhetetlenné vált. A kezeletlen és fertőzött kontrollhoz 

képest mindegyik kezelés szignifikánsan csökkentettet a fertőzést, ez a Prosaro esetében 27 

% volt, csaknem ugyanannyi, mint a nagyüzemi kísérletben (50. ábra).  

Mivel kétéves adatokról van szó, érdemes megnézni, hogy a három fungicid hogyan 

hatott a Fusarium fajokra (51. ábra). Az jól látszik, hogy a kezeletlen és fuzárium fertőzött 

kontrollhoz képest a F. graminearum és F. culmorum esetében kaptuk a legjobb hatást, a F. 

verticillioides esetében azonban nem volt mérhető fungicid hatás, és ugyanezt figyelhettük 

meg a természetes fertőzöttségű kontroll esetében is. Ez felveti azt a kérdést, hogy a 

fungicidek esetleg eltérő módon hatnak a különböző Fusarium fajokra. Annak ellenére, hogy 

itt kétéves és szignifikáns különbségekről, ill. annak hiányáról van szó, a probléma további 

kutatásokat igényel. Mivel a vizsgálatokat egy fogékonyabb és egy ellenállóbb hibriden 

végeztük, megnéztük, hogy a fungicidhatékonyság és a hibrid mutat-e különbséget. Az 52. 

ábra alapján a fungicidek hasonló módon hatnak, azaz ez a veszély kevéssé áll fenn.  

 

50. ábra. Csőpenész fertőzöttség a kisparcellás kukorica fungicid kísérletben a három 

Fusarium faj és két hibrid átlagában (2009-2010). UN: kezeletlen kontroll. 
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51. ábra. Fungicidek hatása kukoricán különböző Fusarium fajokkal szemben, 2009/2010. 
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52. ábra. Fungicidek hatása különböző kukorica hibridek fertőzéscsökkenésére, 2009/2010. 
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A legfontosabb azonban mégsem a tünetek erőssége, hanem a toxintartalom. A 

tüneteknél a cső felületén lévő fertőzés kiterjedését látjuk, de nem a mélységét. Nyilván más 

lesz annak a szemnek a toxintartalma, amely a csutkáig és teljes szerkezetében fertőzött és 

más, ahol csak a csőfelszínen alakul ki egy akár erősebb fertőzés is, de a mély rétegekben 

kevésbé hatol be. Ezért a toxintartalom ellenőrzése nélkül jó választ nem lehet adni.   

A toxintartalom azt mutatja (53. ábra), hogy a kontrollhoz képest a DON tartalom a 

Prosaro esetében kétharmaddal csökkent a két izolátum átlagában, viszont a F. graminearum 

esetében a másik két fungicidnél lényegesen emelkedett, míg a F. culmorum esetében a 

Prosaro szintjén maradt. A két F. verticillioides izolátum esetében a hatás csekély, ráadásul 

még ellentétes is. Vagyis további vizsgálatok szükségesek annak eldöntésére, hogy végül is 

milyen és mennyire általánosítható hatásokat lehet a fungicideknek tulajdonítani akár vizuális 

tünetcsökkentés, akár toxincsökkentés tekintetében.  
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53. ábra. Fungicidek hatása különböző kukorica hibridek DON tartalmára,  

DON UTC: kontroll 
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Több, mint harminc éve írtuk le a szárkorhadás hatását a csőpenészre. Ez azt jelenti, 

hogy a szárkorhadás gyorsan csökkenti a vízleadást a tápanyagszolgáltatás lassulása majd 

megállása miatt, ez pedig csökkenti a gomba terjedését, azaz álrezisztenciafaktort képez. 

Búzában nem egyszer tapasztaltuk, hogy a nagyon erős kalászfertőzés esetén az asszimiláták 

a szárban és levélben maradnak, és sokkal tovább lesznek zöldek, mint ahol a kalász 

felhasználja és begyűjti a tápanyagokat.  

 

54. ábra. A szárkorhadás alakulása kontroll és Fusarium fertőzött parcellákon 0-5 skálán. 
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Ezért a legfertőzöttebb F. graminearum sorokban, ahol a fertőzés súlyos volt, ill. a 

kontrolloknál, ahol az asszimiláta beépülést semmi sem zavarta, megnéztük a szárkorhadás 

mértékét 0-5 skálán a talaj felett 4-5 cm-rel a szárkeresztmetszetben. Az eredmények szerint 

a fuzáriummal nem fertőzött kontrollban szignifikánsan nagyobb szárkorhadást mértünk (54. 

ábra), míg a fungiciddel védett és fertőzött kezeléseknél, mert a fertőzés miatt a csőbe való 

asszimiláta beépülés korlátozva volt, és ez lassította a szárkorhadás kifejlődését.  

 

Kukorica rezisztenciakutatások, összefoglalás 

 

A hazai kukorica hibridekben a nemesítés és a gyakorlati termesztés számára is 

kihasználható rezisztenciakülönbségek vannak a toxintermelő gombákkal szemben. A 

legalkalmasabb módszer a fogvájós inokuláció, ez lényegesen nagyobb fertőzési súlyosságot 

és biztonságosabb szelekciót tett lehetővé. A bibecsatornás módszer, bár sokhelyütt 

használják sokkal nehezebben differenciálható tüneteket ad. Több kísérletben is, ahol több 

izolátummal dolgoztunk fajonként, gyakran kaptunk eltérő eredményeket, ezért igen fontos, 

hogy az egy izolátummal szembeni adatokat nem szabad a fajjal szembeni 

rezisztenciaértéknek tekinteni.  A vizsgálati módszerek egyben alkalmasak fajtaminősítésre 

is, így nemcsak a nemesítés, hanem a fajtaminősítés kezében is van eszköz, amivel a nagyon 

fogékony hibridek köztermesztésben kerülését meg lehet akadályozni.  

A számos kísérlet azt mutatja, hogy a F. graminearum és F. culmorum-mal szembeni 

ellenállóság alapja közös, ez korábbi adatainkat megerősíti. A F. verticillioides ellenállóság a 

hibridek jelentős részében csatolt, de jelentős számú hibridben eltérő genetikai alapúnak 

látszik. Mindegyik kísérlet, amelyben Aspergillus flavus és Fusarium ellenállóságot 

teszteltünk, nem adott szignifikáns összefüggést a két csoport között, bár nem egy olyan 

hibridet azonosítottunk, ahol mindhárom Fusarium és az Aspergillus flavus fajjal szembeni 

ellenállóság egyidejűleg jelen van. Az ellenállóság genetikájával kapcsolatban nagyon 

keveset tudunk, az első irodalmi adatok már kezdenek publikussá válni. 

A vonalelőállitási munka során szelektáltunk számos beltenyésztett vonalat, amelyek 

ellenállósága a kontroll vonalak többségének ellenállóságát lényegesen meghaladja. Azt a 

későbbi munka fogja eldönteni, hogy ezek kombinálódó képessége és egyéb tulajdonságai 

kereskedelmi hibrid előállításra alkalmassá teszi e valamelyiküket.  

A fungicidkísérletek kisebb hatékonyságot mutatnak a csőpenész visszaszorításában, 

mint a búzán, a folyamatban lévő kísérletek lezárása után a további kutatási és fejlesztési 

irányok világosabbak lesznek. Jelenleg úgy látjuk, hogy a vetőmagelőállításban lehet 

nagyobb szerepe a fungicid használatnak. Ha a hibridek szűrését meg tudjuk oldani, akkor a 

szántóföldi fungicid használat akár felesleges is lehet.  
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C/ GABONAFÉLÉK TOXIKUS KÓROKOZÓINAK VIZSGÁLATA 

 

Tóth Beáta, Mesterházy Ákos, Varga Mónika, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs, Kovács 

Nándor 

 
A globális klímaváltozás következtében a meleg éghajlatot kedvelő gombák egyre 

szélesebb földrajzi területen terjednek el, az általuk termelt mikotoxinokat is egyre 

gyakrabban mutatják ki élelmiszerekben és takarmányokban. A legnagyobb veszély a 

melegkedvelő aflatoxin termelő fajok megjelenése lehet a mérsékelt égövi országokban. Az 

utóbbi években a hazánkkal határos Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovéniában, 

Horvátországban is beszámoltak a melegkedvelő Aspergillus flavus és az általa termelt 

aflatoxin megjelenéséről mezőgazdasági termékekben. 

A 2012. év időjárási szélsőségei hazánkban is elősegítették az aflatoxin megjelenését 

kukoricán. A tavalyi év viszont a sokévi átlagnál csapadékosabb volt. Az első negyedév 

országos átlagban az eddigi legcsapadékosabb volt 1901 óta, a nyár közepére pedig aszályossá 

vált az időjárás. De a hőmérsékleteket tekintve is meg volt ez a kettőség: egyrészről igen 

hosszúra nyúlt a tél, másrészről a nyár során igen magas hőmérsékletek is jelentkeztek, több 

alkalommal hőségnapok is előfordultak. A kukoricatermő területekről származó minták között 

az elmúlt évhez hasonlóan az idén is találtunk aflatoxinnal szennyezett mintákat, és az átlagos 

gombaszennyezettség is magasabb volt. Kiszombori tenyészkertünkben a rovarkártétel is igen 

komoly problémát okozott. A kalászos gabonaminták gombaszennyezettsége közel kétszerese 

volt a tavalyi értéknek, de a szennyeződést elsősorban Alternaria, és kisebb százalékban 

Fusarium fajok képviselői okozták. 

A potenciális aflatoxin termelő fajok előfordulásáról régiónkban és a Vajdaságban 

sincsenek részletes információink, ezért a klímaváltozás lehetséges hatásainak vizsgálata 

érdekében szükségesnek láttuk, hogy megvizsgáljuk a toxintermelő gombák, kiemelten a 

potenciális aflatoxin termelő fajok előfordulását és azok aflatoxin termelő képességét ezeken 

a területeken. A ToxFreeFeed magyar-szerb IPA projektben együttműködik a Szegedi 

Tudományegyetem, a Gabonakutató Nonprofit Kft., az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági 

Kara, valamint az újvidéki Élelmiszertechnológiai Intézet (FINS). Az OTKA és részben e 

pályázat célja kideríteni, hogy az Aspergillus, Fusarium és más gombafajoknak van-e 

szerepük a gabonafélék toxinszennyezésében Dél-Magyarországon és a Vajdaságban, továbbá 

a régióban köztermesztésben lévő kukorica hibridek mennyire ellenállóak a különböző 

mikotoxin termelő fajokkal szemben, illetve milyen módszerek alkalmazhatók a takarmányok 

mikotoxin szintjének csökkentésére.  

2013-ban tíz magyarországi helyről, a Magyar Kukorica Klub kísérletei területeiről 

(Pacsa, Csárdaszállás, Iregszemcse, Kaposvár, Jászboldogháza, Bóly, Martonvásár, 

Békéscsaba, Mezőhegyes, Kiszombor) és az ausztriai Bruckból származtak a mintáink. A 

vizsgált hibridek két kivétellel megegyeznek a 2012-es kísérletekből származókkal (PR37F73, 

PR37N01, DKC5143, DKC4490, DKC5007, NK Lucius). 

2013-ben, az előző két évhez hasonlóan aratáskor hat helyről (Szeged, Kiszombor, 

Lippó, Kocs, Kisújszállás, Táplánszentkereszt) gyűjtöttünk búza mintákat. A vizsgálatba 

bevont genotípusok a GK Kalász, GK Csillag, GK Békés és GK Petur voltak. Az egyéb 

kalászos mintáink Kiszomborról származtak. Egy árpa mintát (GK Judy), egy rozs mintát 

(GK Wibro), három zab (GK Zalán, GK Kormorán, GK Impala), és egy tritikálét mintát (GK 

Szemes) is vizsgáltunk. 

A mintánkénti 50 felületsterilizált szemet szelektív táptalajra helyeztük, majd az izolált 

Aspergillus és Penicillium törzseket morfológiailag meghatároztuk (55. ábra).  
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A kukoricamintákról összesen 126 tiszta izolátumot készítettünk, a búzamintákról 169, 

az egyéb kalászosokról 36 izolátumot nyertünk. A tisztatenyészetekből szelektált izolátumok 

fajszintű azonosítását megfelelő genomiális régióik (Aspergillus, Penicillium fajok: 

kalmodulin gén egy szakasza, Fusarium fajok: transzlációs elongációs faktor gén, egyéb 

fajok: ITS régió) szekvencia analízisével végeztük. Kukorica esetében eddig 48, 

búzamintákról és egyéb gabonafélékről 103 izolátum szekvencia meghatározását végeztük el. 
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55. ábra. Aspergillus flavus fertőzött kukoricaszemek (fent), Fusarium és Aspergillus 

nemzetségbe tartozó gombák által fertőződött kukoricaszemek (lent) 

 

2013-ban 50,1%-os volt a kukoricaszemek gombafertőzöttsége, az izolált gombatörzsek 

9,6%-a az Aspergillus nemzetségbe tartozott. Ezek nagy része a potenciális aflatoxin termelő 

Aspergillus flavus, kisebb részarányú (14%) az A. niger és az A. ochraceus előfordulása. 

A Penicillium szennyezettség 4,6%-os volt, az idei évben a P. oxalicum faj képviselői mellett 

P. crustosum és P. brevicompactum fordult elő a mintákban. A Fusarium fajok részaránya 

45,8% volt, melyek közül a legtöbb izolátum a F. verticillioides fajba tartozott (56. ábra).  

A búza és egyéb gabonafélék gombaszennyezettsége az előző két évhez viszonyítva magas, 

85%-os volt. Aspergillus és Penicillium szennyezettséget a 2013. évi búza mintákban nem 

tapasztaltunk, a zab és rozs minták 4%-a volt A. ochraceus szennyezett (22. kép).   
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56. ábra. Mikotoxinogén gombák előfordulásának gyakorisága hazai kukoricán (2013) 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. kép Aspergillus ochraceus által fertőzött rozs (balra), Alternaria nemzetségbe tartozó 

gombák által fertőződött búza (jobbra).  

 

A minták aflatoxin B1 (AFB1) valamint fumonizin B1 (FB1) és B2 (FB2) 

szennyezettségét HPLC-MS módszerrel vizsgáltuk. Kukorica esetében a két termőhelyről 

származó minták esetében detektáltunk AFB1 szennyezettséget határérték felett (maximális 

érték 397 µg/kg, a határérték 5 µg/kg) (54. táblázat).  

Egy kiszombori minta 31 µg/kg aflatoxin B2-t is tartalmazott. A kukoricaminták 70,7%-

a volt fumonizin szennyezett, az átlag FB1 szennyezettség 1,35 mg/kg, az átlag FB2 0,81 

mg/kg, tehát határérték (4mg/kg) alatti. A minták raktárban nem voltak, ezért a friss minták 

feldolgozásánál raktári hatással nem kellett számolni.  

2013-ban a búza és egyéb kalászos tételek nem tartalmaztak kimutatható AFB1 

szennyezettséget, két búza mintában detektáltunk határérték alatti fumonizin B1 és B2-t. 

 

Fusarium sp. 

Aspergillus sp. Penicillium sp.  
Egyéb fajok 
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54. táblázat. A vizsgált kukoricatételek aflatoxin B1 és fumonizin B1+B2 szennyezettsége 

2011-2013 között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szántóföldről beérkezett gabonatételek jelentős részét két helyen, Szeged, Kecskés-

telepen illetve Kiszomboron, zárt, fűtetlen raktárakban helyeztük el. A minták mellé mindkét 

helyre Testo Mini adatgyűjtőt helyeztünk (23. kép). A készülék a programozásunknak 

megfelelően naponta többször rögzít hőmérséklet és páratartalom adatokat. Kukoricaminták 

esetében a féléves tárolás hatására a minták gombaszennyezettsége közel másfélszeresére, 

14%-ra nőtt, a 16%-os Aspergillus szennyezettség nem változott. A búzaminták aratáskori 

45%-os gombaszennyezettsége egy év elteltével közel másfélszeres növekedést mutatott, az 

Aspergillus flavus a minták 8,3%-ban kimutatható volt. A minták toxintartalmának 

meghatározása folyamatban van. A 2013. évi minták a két tárolóban júniusban és októberben 

kerültek elhelyezésre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. kép. Tárolt gabonatételek Kiszombor, Dénes majorban 

 

Tíz, hazánkban legnagyobb vetésterületen termesztett kukorica hibrid 

rezisztenciaszintjét vizsgáltuk kiszombori tenyészkertünkben. Június végén, július közepén és 

augusztus elején összesen három alkalommal öntöztünk, a fertőzést július 17. és 23. között 

 2011 2012 2013 

Vizsgált 

mikotoxinok 

Aflatoxin 

B1 

(µg/kg) 

FB1+FB2 

(mg/kg) 

Aflatoxin 

B1 

(µg/kg) 

FB1+FB2 

(mg/kg) 

Aflatoxin 

B1 

(µg/kg) 

FB1+FB2 

(mg/kg) 

Pozitív minták 

(%) 
n.d. 20,0 6,25 45,81 4,61 70,77 

Maximum 

érték 
n.d. 30,16 245,00 8,51 397,00 21,08 

Átlag n.d. 1,04 8,23 0,47 9,17 0,76 

Pozitív minták 

átlaga 
n.d. 5,20 103,17 1,03 198,66 1,08 
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végeztük, A. flavus és A. niger 2-2 izolátumával, illetve A. ochraceus és A. clavatus 1-1 

izolátumával (24. kép). Három sort kontrollként használtunk a természetes fertőződés 

felmérésére. A rovarkár a tavalyi évben jelentős volt, így a mesterségesen, fogvájóval 

fertőzött csöveken nagy százalékban független fertőzés is előfordult, emiatt külön értékeltük a 

csak mesterséges illetve a csak természetes úton létrejött fertőződéseket.  

A fertőzöttségi szintek 2013-ban rendkívül alacsonyak voltak, A. flavus fertőzés estében 

az átlag fertőzöttség 0,35%, A. niger esetében 0,31 %. Az A. clavatus fertőzési százalékok 

átlaga a tavalyi kísérletekhez hasonlóan 0,3%, míg az A. ochraceus fertőzéseké 0,2%. A 

hibridek rezisztenciaszintjének összehasonlító vizsgálata folyamatban van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. kép. Aspergillus flavus (fent) és A. niger (lent) izolátummal mesterségesen inokulált 

kukoricacsövek 

 

Toxinvizsgálatokat végeztünk a 2012. évi kísérleti minták aflatoxin B1, fumonizin, 

ochratoxin és DON szennyezettségének megállapítására. Öt hibrid esetében a mesterséges 

inokuláció jelentős AFB1 felhalmozódást eredményezett (16 és 1186 µg/kg között). Mivel a 

tavalyi évben a rovarkár jelentős volt, így a természetes Fusarium verticillioides fertőzöttség 
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miatt a minták, beleértve a kontrollokat is tartalmaztak fumonizin B1 és B2-t. Ochratoxint öt, 

DON toxint két kukoricamintában tudtunk kimutatni. 

Tizennyolc Aspergillus flavus izolátum toxintermelését vizsgáltuk két szegedi kukorica 

hibriden, 5 és 10 nappal fertőzve a csöveket az 50 %-os nővirágzás után (55. táblázat). Az 

izolátumok két harmad része nem termelt aflatoxint. A többi izolátumnál a kép vegyes, 

előfordul, hogy az egyik hibriden okozott toxinszennyezést, a másikon nem, és ennek mértéke 

akár igen nagy különbséget is mutatott.  Olyan izolátum egy sem volt, amelyik mindkét 

hibriden, mindkét fertőzési időpontban tudott volna kimutatható mennyiségű toxint termelni.  

2014-ben megismételjük a kísérletet.  

 

55. táblázat. A. flavus izolátumok aflatoxin B1+B2 termelése (ppb) Kenéz és GKT 288 

hibriden 5 és 10 nappal az 50 % nővirágzást követő fertőzés után, 2013. 

A. flavus törzs Kenéz GKT 288 
Kód  5 nap 10 nap 5 nap 10 nap 

126 0 11 0 0 
150 0 0 0 0 
171 0 0 0 0 
176 0 0 0 0 
185 0 0 0 0 
191 0 0 0 0 
194 0 0 0 0 
201 0 0 0 0 
207 0 0 0 0 
210 0 0 0 0 
KZT81 0 0 0 0 
KZT 17.12 0 0 63 257 
KZT 18.11 62 0 47 811 
KZT 19.12 266 0 0 50 
KZT 302 0 0 0 92 
KZT 411 0 0 0 0 
KH 221 0 59 0 0 
I341 0 0 0 0 
Összesen 328 70 110 1210 

 

A Fusarium verticillioides (teleomorph Gibberella moniliformis)  egy széleskörűen 

elterjedt kukoricapatogén fonalas gomba faj, mely képes gyökérrothadást, szárrothadást és 

csőpenészesedést okozni, de sokszínűségét kiemelendő, endofitaként tünetmentesen is 

patogenizálhatja a kukoricát. Mind a tünetmentes, mind a tünetet mutató szemek minőségi 

romlást mutatnak, és amellett, hogy ez gazdaságilag hátrányos, még kórképeket is 

kialakíthatnak a felhalmozódott fumonizinek, illetve egyéb mikotoxinok által. Ezen kórképek 

a rágcsálókban megfigyelhető vese,- és májrák, a sertésekben előforduló tüdővizenyő, 

valamint a lovak esetében kimutatható agylágyulás (leucoencephalomalacia). Emberek 

esetében a fumonizin B1-nek bizonyított szerepe van a nyelőcsőrák kialakulásában. 

Munkánk során Magyarország különböző kukoricatermő területeiről származó 

Fusarium verticillioides izolátumok genetikai variabilitását vizsgáltuk. A minták begyűjtése 

2010-ben és 2011-ben zajlott. A fajok azonosítása morfológiai alapon, ezt követően a 

translation elongation factor-1α (TEF-1α) gén egy szakaszának szekvencia adatai alapján 

történt. A genetikai variabilitás vizsgálatokba összesen 39 izolátumot vontunk be. Az UP-

PCR reakciók során 10 különböző primer párt használtunk. Az eredmények alapján egy 

bináris adatmátrixot készítettünk és a neighbor-joining módszert használva fát hoztunk létre a 
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genetikai variabilitás és populációgenetikai vizsgálatok céljából. Az UP-PCR adatokon 

alapuló törzsfán jól látható, elkülönülő kluszterek találhatóak Magyarország különböző 

termőterületeinek megfelelően. Így tehát egy nagy dunántúli, és 3 kisebb alföldi csoport volt 

megfigyelhető. 

A Fusarium verticillioides egy heterotallikus gombafaj, így vizsgálataink során a 

populáció párosodási génjeinek eloszlását is vizsgáltuk specifikus primereket használva. Az 

eredmények alapján a MATA-1 típus 44%-ban, míg a MATA-2 típus 56 %-ban képviseltette 

magát. A közel 50 %-os eredményből kiindulva a populáció mind szexuálisan, mind 

aszexuálisan is szaporodik, de a populációgenetikai vizsgálataink alapján valószínűbb egy 

klonális populáció  

A kutatásokat az OTKA K84122, a ToxFreeFeed magyar-szerb IPA project 

(HUSRB/1002/122/062) és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta.  
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3/A/2. KUKORICA ÉS CIROK NEMESÍTÉSE  

 

A téma teljes neve: 

Alkalmazkodóképességben, betegségekkel, kártevőkkel szembeni ellenálló képességben, a 

környezettudatos, fenntartható termeszthetőségben, hibridszülőként való alkalmasságban a 

korábbiakat felülmúló olyan értékes kukorica és takarmánycirok állományok, vonalak 

előállítása, amelyek felhasználhatók különféle takarmányozási, élelmiszeripari vagy 

energiacélú nemesítési célkitűzésekhez, hatékony hagyományos és biotechnológiai 

módszerek alkalmazása, fejlesztése révén. (dr. Szél Sándor, dr. Mórocz Sándor, dr. Kálmán 

László, Ábrahám Éva, dr. Rajki Erzsébet) 

Kukorica nemesítés alapozása, fejlesztése 

 Kukorica hibridek élelmiszeripari felhasználásra való alkalmasságának és a 

silókukoricaként ajánlott hibridjeink beltartalmi vizsgálata; 

 Csőfuzáriummal és szártő-betegségekkel (Fusarium spp.), vírusfertőzéssel (MDMV), 

levélbetegséggel (Helminthosporium fajok) szembeni rezisztencia javítása az egyéb 

tulajdonságokra is nemesített új kiindulási populációk, vonalak létrehozásával; 

 A nehezen irtható egyszikű gyomok elleni védekezéshez cikloxidim hatóanyagot tűrő 

vonalak, hibridek előállítása; 

 A citoplazmikus hímsteril analógok előállítása a kukorica vetőmag előállítás 

gazdaságosságának érdekében. 

Cirokfélék nemesítésének alapozása, fejlesztése 

 Betegségekkel és kártevőkkel szemben toleráns, kiváló alkalmazkodóképességű, 

takarmányozási és energetikai célú takarmánycirkok (szemescirok, silócirok, 

szudánifű) beltenyésztett vonalak és hibridek előállítása, értékelése a korszerű 

nemesítési célokra való alkalmasságuk alapján. 
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3/A/2. 1.Kukorica nemesítés alapozása, fejlesztése 

 

2013. évi kukorica fajtaelismerések, fajtabejelentések 

Minden év végén várjuk a hivatalos állami kísérletek eredményét. Az új hibridek állami 

elismerése dől el ezen eredmények függvényében. Megnyugtató számunkra az a tény, hogy 

minden évben születnek új állami elismerések. Ezt igazolja az utóbbi öt év állami elismeréseit 

tartalmazó 57. táblázat. 

57. táblázat. A Gabonakutatóban államilag elismert hibridek száma az utóbbi öt évben 

Évek Magyarország Szlovákia Fehéroroszország Oroszország Ukrajna 

2009  1  2 1 

2010 1    2 

2011 1 1 1   

2012 3  2   

2013 2 1 3  2 

 

Magyarországon és Szlovákiában az elismert hibridek vetőmagját a Gabonakutató termelteti 

és hozza forgalomba. A FÁK országok piacán képviselőnk a Woodstock Kft és a 

Hungaroseed Kft. Ukrajnában a Himagromarketing Rt.-vel is kötöttünk képviseleti 

szerződést. A Himagromarketig Rt. repcehibridjeinket, silócirkot és napraforgót már 

forgalmaz. 2013-ban Ukrajnában a Himagromarketing képviseletében a Szegedi 386 és GKT 

288 hibridek harmadévesek voltak. Előzetes információnk szerint a kísérletek jó eredménnyel 

zárultak, a hibridek elismerését 2014 tavaszára várjuk.  

Információnk szerint 2014 tavaszán hozzák nyilvánosságra Oroszországban is a 2013-ban 

zárult három éves kísérletek alapján a TK175 és TK 195 hibridek állami elismerését. 

A vetőmag kereskedelemben óriási a verseny, ezért a fejlesztésben, az új hibridek 

előállításában és állami elismertetésében egy pillanatra sem állhatunk meg. 

Szerencsére a hibrid előállításhoz szükséges beltenyésztett vonalak folyamatos fejlesztésével 

újabb és újabb fajtajelölteket tudunk bejelenteni. 

2013-ban az alábbi országokban jelentettünk be saját tulajdonú kukorica hibrideket: 

Magyarország: 4 

Szlovákia: 9 

Szlovénia: 4 

Ukrajna: 4 

Kazahsztán:  1 

Oroszország 3 

Fehéroroszország 5 

Moldávia 5 

Összesen: 35 

 

A bejelentett hibridjeink tenyészideje változatos. A FÁK országokban elsősorban az igen 

korai-korai hibridek szerepe fontos, a természeti feltételek a korai kukoricának kedvező. 
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Magyarországon Szlovákiában és Kazahsztánban több hosszú tenyészidejű hibridet 

indítottunk. Valójában Magyarországon nem megfelelő a középkorai és hosszú tenyészidejű 

hibridek választéka, ezen szeretnénk sürgősen segíteni. 

A közhasznú kukorica hibridek termesztési eredménye és vetőmag szaporításuk 

A kukorica esetében a hibridek állami elismerését követő két évig tekinthetők közhasznúnak. 

Ennek megfelelően a közhasznú kukorica hibridjeink az alábbiak. 

Állami elismerés      2011:   GKT 288 

2012:   TK175, TK195, TK202,  

2013:   GKT 211, GKT 372 

2013-ban a Magyarországon 2012-ben elismert TK175 és TK195 hibrideket 2013. őszén 

Fehéroroszországban is minősítették és ugyanezen hibridek regisztrációja várható 2014 

tavaszán Oroszországban. 

A GKT372 hibridet már 2013-ban is forgalmaztuk. A FAO 300-as éréscsoportban jelenleg 

fajtaválasztékunk meghatározó hibridje. A tavalyi üzemi eredmények kedvezőek (57. ábra), a 

hibrid vetőmagforgalmat minden valószínűség szerint növelni tudjuk.  

57. ábra. A GKT372 terméseredményei a 2013-as üzemi kísérletekben a FAO 300-as hibridek 

átlagához viszonyítva 

 

A GKT 288-at 2011-ben minősítették. Már a minősítés évében széleskörű üzemi kísérletet és 

próbatermesztést kezdeményeztünk. 2011-ben jelentős mennyiségű vetőmagot termeltünk. A 

vetőmag előállítása gazdaságos. 

A GKT 288 kezdeti fejlődése intenzív. Szára erős. A jó kezdeti fejlődése korai vetésre is 

alkalmassá teszi. Az igen korai éréscsoport fajtaválasztékának növelésében a GKT 288 

ígéretes jelölt. 2012 évi termesztési eredményei a Saroltával azonos szinten van. 2013-ban 

már széleskörű termesztés valósult meg a hibrid vetőmagjából. A 2014 évi előzetes 
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megrendelések biztatóak. Ehhez társul GKT 288 az ukrán vetőmagexport, ami jelentős 

mértékben növeli a hibrid vetőmagjának értékesítését. 

A TK 175, TK 195 és TK 202 hibridek Magyarországon 2013-ban termesztették jelentős 

területen. A GKT 211 vetőmagjából 2013-ban állítottunk elő nagyobb mennyiséget. Ezek a 

szuper korai hibridek felkeltették a termelők érdeklődését, 2014 értékesítési szezon elején már 

a megtermelt vetőmag elfogyott. A TK175 és TK195, TK202 regisztrációja a FÁK 

országokban több tízezer zsák értékesítésére teremt lehetőséget. 

A fajtafenntartás fontosabb számai 

A vetőmag értékesítés növelésének meghatározó elő feltétele a szakszerű, forgalmazási 

igényekhez igazodó fajtafenntartás. A fajtafenntartás garantálja a genetikailag tiszta, kiváló 

minőségű vetőmagot, amely a kukoricatermesztés egyik pillére. 

2013-ban a fajtafenntartás kiterjedt a Magyarországon államilag minősített és a hivatalos 

kísérletekben szereplő, továbbá a Szlovákiában, Fehéroroszországban, Ukrajnában, 

Oroszországban regisztrált, ill. az oda bejelentett hibridekre és jelöltekre. 

A hibridnövényeknél, mint a kukorica is, a fajtafenntartás a hibridet alkotó beltenyésztett 

vonalak fenntartását, többvonalas hibridek esetén a szülőként felhasznált alapegyszeres ill. 

testvérvonal keresztezések előállítását jelenti.  

A szülővonalak fenntartását „A”, „B” és „C” lépcsőben végezzük. Az „A” és „B” lépcső a 

növények egyedi megfigyelésén, szigorú szelekción és az öntermékenyítésen alapul. Az egyes 

lépcsőkben a beltenyésztett vonalra jellemző morfológiai tulajdonságok megőrzése és a 

következő fenntartási lépcsőhöz a megfelelő mennyiségű vetőmag előállítása a cél. A „C” 

lépcső az első térbeli izoláció. 

Az „A” és „B” lépcsős szaporításokat 2013-ban is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 

Táplánszentkereszten és Szegeden a tenyészkertekben végeztük. Minden év tavaszán az F1 

szaporítások ismeretében vetőmag mérleget készítünk, és kijelöljük a szaporítandó vonalakat. 

A vonalak tulajdonságától függően tervezzük azokat Táplánon vagy Szegeden szaporítani. A 

vetőmag szaporításokat mesterséges izolációval végezzük és minden vonalból legalább 0,5-

1,0 ha elegendő szaporító anyagot tervezünk. 2013-ban Szegeden 34, és Táplánszentkereszten 

26 vonalat szaporítottunk „A” és „B” lépcsőben. 2013-ban az időjárás jobban kedvezett a 

kukoricaszaporításoknak. Jellemzően jó volt a termékenyülés, ennek megfelelően jó termést 

takaríthattunk be.  

Ennek ellenére 2013-14 telén is élnünk kellett a chilei tenyészkerti szaporítás lehetőségével. 

Egyrészt bizonyos vonalak sokkal hatékonyabban szaporíthatok Chilében, mint 

Magyarországon, másrészt a tavaszi vetéshez viszonyítva ősszel már újabb terméseredmények 

birtokában egy-két vonalnál a korábban tervezett mennyiséget növelnünk kellett. 

2013-ban az alapanyagaink szaporításához az átlagosnál több, szám szerint 27 térbeli izolációt 

kellett igénybe vennünk. A 27 izoláció összterülete 31 ha volt. A 400m-es izoláció biztosítása 

végett tulajdonképpen az ország minden szegletében volt szaporításunk, aminek nem örülünk, 

hisz a szemlézések rengeteg utazási költséget emésztenek fel. 2012. év aszályos időjárása 

miatt készleteink semmisültek meg. Ezeket a készleteket igyekeztünk 2013-ban pótolni, 

szerencsére sikerrel. Nem kellett 2013-ban chilei bázismag-szaporítást igénybe venni. 

 

 

A Gabonakutatóban folyó kukoricanemesítést megalapozó és nemesítési kísérletek 

volumene 
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Gyakran hivatkozunk arra, hogy a Gabonakutató kukorica nemesítési programja 

Táplánszentkereszten és Szegeden, két klimatikus szempontból eltérő termőhelyen van. 

Táplánszentkereszt jellemzően hűvösebb, csapadékosabb termőhely, kiegyenlített 

termőtalajon nagyon pontos szántóföldi kísérleteket tudunk kivitelezni. 

A kukorica levélbetegségek megjelenésének valószínűsége itt sokkal nagyobb, ezért  kiváló 

szelekciós hely. Szeged klímája jellemzően arid, a szárazságtűrési reakciókat nagyobb 

valószínűséggel itt tudjuk mérni. 

 2011-ben is, de 2012-ben és érdekes módon 2013-ban is  felértékelődött a két különböző 

termőhely léte. Szegeden a legkritikusabb év 2012 volt. A virágzás idején sok  napon 

keresztül a hőmérséklet  meghaladta 35
o
C-ot. A kukorica erős vízhiányban szenvedett, de 

véleményünk szerint a magasabb hőmérséklet több kárt okozott, és az előző évhez 

viszonyítva jobban károsodott.  

A beltenyésztett vonalak szárazság- és hő tűrésének egyik legpontosabb mutatója a hím és nő 

virágzás közötti különbség, vagy gyakorta használt szóval a proterandria. 2012-ben 

felvételezéseink sok jó információval szolgáltak a lehetséges proterandriáról, amit gyakran, 

egy átlagos évjáratban nem is érzékelünk.  

2013 tavaszán érdekes fordulatot vett az időjárás. Táplánszentkereszten a tavaszi-kora nyári 

hónapokban bőségesen esett eső, mindannyian jó termésre számítottunk. Mégis a virágzáskor 

bekövetkezett vízhiány és magas hőmérséklet oda vezetett, hogy kicsi lett a termés, a magas 

hőmérséklet miatti korai levélszáradás pedig lelassította a vízleadást.  

A tenyészkertjeinkben végzett munka volumenét az alábbi, 56. táblázattal szemléltetjük. 

56. táblázat A kukoricanemesítés számokban 

Munka megnevezése Kiszombor Táplánszentkereszt Összesen 

Vonaltenyészkert 

(sorok száma) 

297 368 665 

S4 vonalak tájkísérlete 330 227 557 

Beltenyésztéses vonal előállítás 

(sorok száma) 

3 300 2 010 5 310 

Kézi keresztezés cső/db 32 500 38 000 70 500 

Kísérleti hibrid előállítás térbeli 

izolációban db. 

1 083 388 1 466 

Kísérleti parcella szám db. 1 198 1 314 2 512 
 

A makói és táplánszentkereszti kísérletek mellett tájkísérleteket szervezünk. Más 

fajtatulajdonosokkal un. csere kísérletben tudjuk a korábbi évek eredménye alapján ígéretes 

kombinációinkat tesztelni a különböző termőhelyeken. Ez a csere kísérleti hálózat 

gyakorlatilag felöleli Magyarország legfontosabb kukoricatermesztési régióit. Ügyelünk arra, 

hogy a kísérleti helyek intenzív termesztési feltételeket reprezentáljanak, mert korunk 

versenye a minél nagyobb termőképesség elérésére irányul. Mi ezt korábban másként véltük. 

Korábban prioritást a stressztűrő-képességnek adtunk.  

Ma ezt úgy kell megfogalmaznunk, hogy a legnagyobb termőképesség elérését követően kell 

azokat a hibrideket preferálni, amelyeknek jó a stressztűrő-képessége. Az évenként változó jó 

és kedvezőtlen feltételek miatt valóban ez a helyes sorrend. A hibrideknek ki kell tudni 

használni a kedvező feltételeket, és minél kisebb termésveszteséggel kell átvészelni az 

aszályos éveket.  
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Tájkísérleti helyeink 2013-ben, Majson, Dombováron, Hajdúböszörményben és 

Balmazújvárosban voltak.  

A vonal tenyészkertünk mérete évről évre nagyjából azonos. Tartalmazza azokat a vonalakat, 

amelyekkel nagyszámú keresztezést végzünk új hibridek előállítása érdekében. A vonalak 

azonban évről évre cserélődnek. Egy-egy évben 200-250 új vonalat veszünk fel a 

tenyészkertbe, és kb. ugyanannyit selejtezünk is. Az új vonalak a vonal tájkísérletből kerülnek 

át. Az S4 vonalak két helyen történő elvetése a per se szelekció megbízhatóságát növeli. 

2012-ben Szegeden a szárazság és hő stressz, Táplánon pedig egy viszonylag konszolidált 

termőhelyi feltételek alapján tudtuk jól szelektálni az új vonalainkat. 2013-ban pedig fordítva 

történt, Szegeden konszolidált körülmények, Táplánszentkereszten pedig kedvezőtlenebb 

adottságok között végeztük a tenyészkerti munkát.  

A vonal tájkísérletben szereplő genotípusokból tudjuk a tenyészkertünket minden évben 

feltölteni, amelyek mindig egy kicsit magasabb termésszintet képviselnek.  

 

Kukorica hibridek élelmiszeripari felhasználásra való alkalmasságának és a 

silókukoricaként ajánlott hibridjeink beltartalmi vizsgálata 

Kukorica hibridek élelmiszeripari felhasználásra való alkalmasságának vizsgálata 

A hazai szántóterületeken az elmúlt tíz év átlagában a hazai igényeket meghaladó mennyiségű 

kukoricaterméssel számolhattunk. Korábban a kukoricatermés 90%-át az állattenyésztés 

hasznosította. Az utóbbi években a hazai állatállomány létszáma jelentősen lecsökkent, így a 

takarmányozási célra történő felhasználás mellett más hasznosítási irányok jelentősége is 

megnőtt.  

A szemtermés egy részének élelmezési célra történő felhasználása jövedelmező megoldást 

kínálhat a felesleg egy részének levezetésére. 

Az élelmiszeripari célokra feldolgozott kukorica egy része közvetlenül étkezési daraként, 

illetve lisztként kerül forgalomba. Nagyobb hányadát alapanyagként használják fel a 

sörgyártásban, illetve a gabonaalapú reggeli ételek és egyéb puffasztott termékek 

előállításában. 

A szárazőrléses folyamattal működő malmok gazdaságosságát a főterméknek számító 

kukoricadara kihozatalának mértéke határozza meg. A kukoricadara-gyártás hatékonysága a 

kukoricaszem keménységi tulajdonságaival van összefüggésben. Az úszási szám 

meghatározásával ez a tulajdonság jól jellemezhető.  

Államilag elismert hibridjeink úszási szám vizsgálatához szükséges kísérleti anyag elvetése a 

kiszombori és a táplánszentkereszti kísérleti területünkön is megtörtént. A vetés utáni 

felvételezés során mindkét helyen egyenletes, jó tőállományú kelést kaptunk, mivel a tavaszi 

hónapok csapadék ellátottsága kedvező volt. A kukorica termékenyülése és szemkitelítődése 

szempontjából legfontosabb három hónap (június, július, augusztus) időjárása azonban 

nagyon kedvezőtlenül alakult. Mindkét termőhelyen a sok éves átlaghoz viszonyítva 

magasabb volt a havi középhőmérséklet, amit szárazság is kísért. 

A június-augusztus hónapokban lehullott csapadék mennyiségének átlaga a sok éves átlaghoz 

viszonyítva Szeged esetében 51 %, míg Táplánszentkereszt esetében mindössze 37 % volt. A 

helyzetet tovább súlyosbította, hogy a legkevesebb csapadék júliusban volt. 

Táplánszentkereszten mindössze 8 mm csapadékot mértek, ami a sokéves átlag 10%-a. 

Szegeden a kevés csapadék káros hatását öntözéssel mérsékelni tudtuk. 
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Kukorica hibridjeink mindkét termőhelyről származó szemmintáit 2013-ban is vizsgáltuk az 

úszási szám meghatározása céljából. 

A hibridek megbízható jellemzése érdekében a 2011. évi adatokat is figyelembe kívántuk 

venni. Az értékelésbe azokat a kukorica hibrideket vontuk be, amelyek mindkét évben 

mindkét termőhelyen elvetésre kerültek. A vizsgált kukorica hibridek adatait az 58. 

táblázatban mutatjuk be. A táblázatban feltüntetjük a vizsgált hibridek FAO csoport szerinti 

besorolását is 

Az azonos helyről származó két év úszási szám (ÚSZ) eredményeit is átlagoltuk, és 

feltüntettük a táblázatban a két kísérleti hely hibridenkénti átlagát is. Az MSZ 6180-80 

szabvány rendelet szerint, az 50 alatti úszási szám értéket mutató kukoricaszemek alkalmasak 

a grízgyártás céljaira. 

 

58. táblázat Szegedi hibridek úszási szám értékei, Szeged, Táplánszentkereszt, (2011 - 2013 

FAO Hibrid neve Táplánszentkereszt Szeged 2 hely 

átlaga szám neve 2013 2011 átlag 2013 2011 átlag 

200 

Sarolta 81 35 58 55 32 44 51 

TK175 90 33 57 61 29 45 51 

GKT211 85 55 70 70 38 54 62 

GKT288 81 53 67 79 80 80 73 

300 

Szegedi TC 367 66 23 45 50 27 39 42 

Szegedi SC 352 100 43 72 88 68 78 75 

Csanád 75 35 55 62 49 56 55 

GKT372 97 20 59 50 29 40 49 

GKT376 45 17 31 38 7 23 27 

400 Kenéz 100 59 80 75 80 78 79 

Szegedi TC 475 97 40 69 82 98 90 79 

500 Szegedi 521 94 68 81 100 72 86 84 

  Éves átlag 83 40 62 68 51 59   

 

Ha a hibridek úszási szám értékeit összehasonlítjuk az évek átlagában, egyértelműen 

megállapítható, hogy a 2011. évben alacsonyabb úszási szám értéket (40 és 51) kaptunk 

mindkét helyen. A két év úszási szám átlagértékeinek összehasonlításakor 

Táplánszentkereszten láttuk a legnagyobb különbséget. A 2013. évben kapott átlagérték több 

mint kétszerese volt a 2011. évben mért értéknek. Ez azzal magyarázható, hogy a 2013. év 

nyári hónapjainak rendkívüli csapadék hiánya miatt csökkent az asszimiláta ellátottság, és a 

fekete réteg korai kialakulása miatt a szemkitelítődés ideje lerövidült, így nem a genotípusra 

jellemző szem tulajdonságok jelentek meg. 

Ha az évek átlagában hasonlítjuk össze a különböző hibridek úszási szám értékeit, akkor még 

jelentősebb különbségeket találunk. Az úszási szám átlagok értéke 27-84 között változott. 

Az élelmiszeripari feldolgozás céljára azok a hibridek alkalmasak, amelyek a változó 

környezeti feltételek mellett is nagyobb fajsúlyú szemtípust biztosítanak. 

Ezeket a hibrideket több év úszási szám értékének átlagolása alapján választhatjuk ki. Ha a 

2011 és 2013 év úszási szám értékeit hibridenként átlagoljuk, akkor az 50 alatti értéket mutató 

hibridek lehetnek alkalmasak az élelmiszeripari feldolgozás céljára.  

A vizsgált hibridek közül a Sarolta, TK 175, Szegedi TC 367, és GKT 372 hibridek 50 körüli 

úszási szám értékeiből arra következtethetünk, hogy ezen hibridek szemtípusának kialakulását 
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a környezeti tényezők nagymértékben befolyásolják, így ezek nem megbízhatóak a 

malomipari feldolgozás jó kihozatala szempontjából.  

A két év és két hely átlagában a legalacsonyabb úszási számot mutató 2014. évben elismert 

GKT 376 hibridünk rendelkezik olyan szemtípussal, amely biztosítja, hogy az évhatástól 

függetlenül kiváló alapanyagot jelent a grízgyártás számára 

 

A silókukorica nemesítése és minősítése 

A gazdaságos állati termék előállítás csak jó minőségű, könnyen emészthető és jól hasznosuló 

takarmányok etetésével valósítható meg. Az egységnyi területről nyerhető nettó energiahozam 

tekintetében európai viszonylatban egyetlen tömegtakarmány sem versenyezhet a 

silókukoricával. 

A korábbi évtizedek gyakorlatában sokan azt tartották, hogy a jó silókukorica hibrid 

kiválasztásához a szemes hibridek esetében vizsgált tulajdonságok is megfelelőek. 

Ezen a szemléleten szerencsére régen túljutottak. Ma már általánosan elfogadott, hogy a 

silókukorica hibridek értékelésekor vizsgálni kell a hektáronkénti zöldtömeg hozamot, a 

szárazanyag termést, és ezen belül a csőarányt. A cső szárazanyag tartalmának az összes 

szárazanyag terméshez viszonyított aránya alapvetően meghatározza a nettó energiatartalmat. 

A kukoricaszemben raktározott keményítő energiatartalma magas, és az itt található többi 

szerves anyag (fehérje, olajtartalom) emészthetősége is jó az alacsony lignin tartalom miatt.  

Az NÉBIH hivatalos fajta összehasonlító kísérleteiben 2009 évtől kezdődően, a fenn említett 

tulajdonságokon túl vizsgálják a silókukorica hibridek összes nettó energiatartalmát is. Ennek 

meghatározásához szükség van a teljes kukoricanövény weendei analízisére. A 

szárazanyagban található nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, nyershamu és N-mentes kivonat 

(számolt) ismeretében számítással határozzák meg az összes nettó energiatartalmat.  

Intézetünk fajtaválasztékában szerepelnek a FAO 3-400-as éréscsoportba (legújabb hibridünk: 

Szegedi 475) tartozó kettős hasznosítású, és a FAO 500-as éréscsoportba tartozó silókukorica 

hibridek (Szegedi 521). A nemesítésük során a legfontosabb cél a kései virágzási idővel, a 

magas csőaránnyal, és a lassú felszáradási ütemmel rendelkező hibridek megtalálása volt. 

Ezek a tulajdonságok örökölhetőségüket tekintve stabilak, így szelekció révén rögzíthetők.  

2013 évben az államilag elismert Szegedi 475 silókukorica hibridünket használtuk 

kontrollként új, kísérleti silókukorica hibridünk értékelésekor. A kiszombori kísérleti 

területünkön 10 kísérleti hibridet vetettünk el. A Silóhibrid 3 mutatott olyan értékmérő 

tulajdonságokat (zöld tömeg, csőarány), amelyek alapján alkalmasnak látszottak részletesebb 

vizsgálatra. A teljes kukorica növényeket földfelszín felett 5 cm-re elvágva mintáztuk a 

hibrideket. Mindkét hibridet ugyanazon a napon takarítottuk be A vizsgált hibridek 

morfológiai paramétereinek adataiból (59. táblázat) látható, hogy a Silóhibrid 3 

tenyészidejében és morfológiai tulajdonságaiban nagyon hasonló az államilag elismert 

Szegedi 475 silókukorica hibridünkhöz, a csőarányban levő különbség sem jelentős. 

 

59. táblázat. Silókukorica hibridek morfológiai adatai, Kiszombor 2013 

Hibrid FAO 

szám 

Növény- 

magasság 

cm 

Cső- 

magasság 

cm 

Zöld- 

tömeg g 

Csőarány 

% 

Silóhibrid 3 480 262 105 834,8 47,5 

Szegedi 475 490 259 100 839,7 48,2 
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A silókukorica hibridek minőségének pontosabb megismerése érdekében weendei analízist 

végeztettünk (Állattenyésztési Kutató Intézet, Herceghalom), amelynek vizsgálati eredményét 

a 60. táblázatban mutatjuk be. 

60. táblázat. Szegedi silókukorica hibridek kémiai összetétele, 2013 
 

Hibrid Száraz- Nyershamu Nyerszsír Nyersfehérje Nyersrost NDF ADF 

 anyag % g/kg száraz anyag 

Silóhibrid 3 36,3 35 25 66 182 518 235 

Szegedi 475 40,0 35 23 59 195 534 245 

 

A táblázat adataiból látható, hogy a Silóhibrid 3 kísérleti hibrid szárazanyag tartalma kissé 

alacsonyabb volt. A nyershamu és nyerszsír értéke nem különbözött, míg a nyersrost, az NDF 

és ADF rostfrakciók esetében a kísérleti hibrid alacsonyabb értéket mutatott. A kísérleti hibrid 

nyersfehérje értéke felülmúlta a kontroll hibrid nyersfehérje tartalmát. A magasabb 

nyersfehérje tartalom és az alacsonyabb rosttartalom következtében a Silóhibrid 3 kísérleti 

hibrid emészthetősége várhatóan kedvező lesz.   

Mivel a fenti eredmények csak egy éves vizsgálat adataiból származnak a kísérletet feltétlen 

meg kell ismételni ahhoz, hogy a hibrid értékéről megbízható összehasonlítást kapjunk. 

Vizsgálni kellene a hibridre jellemző optimális betakarítás idejét, mivel a hibridek fenológiai 

állapota összefüggésben van a teljes növény kémiai összetételével, az emészthetőséggel, és ez 

által részben befolyásolja a szilázs készítés során lezajló erjedés minőségét is.  

Az újabb vizsgálati szempontok beépítése a szelekció korábbi szakaszaiba jelentős 

munkaerőigény növekedést eredményezne. A siló-minőség vizsgálatához szükséges 

laboratóriumi háttér sem áll rendelkezésre intézetünkben, így ezt csak külső megbízás 

keretében tudnánk megvalósítani. Az akkreditált laboratóriumban megrendelhető weendei 

analízis ára is magas (nettó ár: 26 000 Ft./minta).  

Munkánk továbbfejlesztése csak pályázati források bevonásával valósítható meg. 

 

Csőfuzáriummal és szártőbetegségekkel (Fusarium spp.), vírusfertőzéssel (MDMV), 

levélbetegségekkel (Helminthosporium fajok) szembeni rezisztencia javítása az egyéb 

tulajdonságra is nemesített új kiindulási populációk, vonalak létrehozásával 

Csőfuzáriummal és szártőbetegségekkel (Fusarium spp.) szembeni rezisztencia javítása 

Nemesítési programunkban célunk kiváló termőképességű hibridek előállítása, melyek fontos 

jellemzője a fuzárium ellenállóság. A szelekció meghatározóan a természetes fertőzés szintjén 

történik. Tapasztalatunk, hogy minden évben van olyan termőhely, ahol természetes 

körülmények között az átlagnál nagyobb csőfuzárium fertőzés jelenik meg, amely kiváló 

lehetőség arra, hogy selejtezni tudjuk a fogékony genotípusokat.  

Hasonló gondossággal járunk el a szárfuzárium felvételezéssel. A szárfuzárium elég könnyen 

felismerhető a szár alsó íz közeinek szürkülésével. Korábban a szár első internódiumainak 

ujjunkkal való tapintásával is vizsgáltuk a fuzárium fertőzés mértékét. A sok-sok megfigyelés 

tapasztalata alapján a szár szürkülése megbízható információt nyújt a betegség állapotáról. A 

hibridek ellenálló képességének ellenőrzésére mesterséges fertőzéseket is alkalmazunk, 

melynek tárgyalása külön fejezetben történik. 
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A fuzárium fogékony anyag kiválogatása természetesen már a vonal szelekció során 

elkezdődik és folytatódik a kísérleti hibridek előállításakor is. A 2013-as évben hat 

izolációban előállított kísérleti alapanyag előzetes szelekciója után mintegy 1416 tételt 

értékeltünk csőfuzárium fertőzöttség szempontjából (61. táblázat). Anyagaink 93,5%-a 

teljesen egészségesnek bizonyult. Kisebb fertőzöttség (0-5%) az előállítások 2,54%-ában, míg 

5-20% fertőzöttség 2,34 %-ában fordult elő. Nagyobb, 20 % feletti, fertőzöttséget csupán 

elenyésző mennyiségű előállításban tapasztaltunk. Természetesen a nagyobb fertőzöttséget 

mutató tételek selejtezésre kerülnek. 

61. táblázat Kísérleti hibrid alapanyagok csőfuzárium fertőzöttsége 2013-ban 

 

Fertőzöttség (%) Fertőzött vonalak száma 

 db % 

0 1324 93,50 

0-5 36 2,54 

5-10 13 0,92 

10-15 10 0,71 

15-20 10 0,71 

20-25 3 0,21 

25-30 4 0,28 

30-35 1 0,07 

35-40 11 0,78 

40-45 1 0,07 

45-50 1 0,07 

50-55 1 0,07 

55-60 1 0,07 

 

A NÉBIH a teljesítménykísérletben minden termőhelyen felvételezi a hibridek csőfuzárium 

fertőzöttségét. Sajnos 2013-ból nincs megbízható fogékonyság adat a bejelentett 

hibridjeinkről fuzáriózis tekintetében, mert olyan jelentős volt a molykártétel az állományban, 

hogy a rágott felületek felülfertőzöttsége nem tette lehetővé az értékelést. 

Helminthosporium turcicummal szembeni ellenállóság tesztelése 

A helminthospóriumos, közönséges levélfoltosság (Exserohilum (Helminthosporium) 

turcicum) világszerte elterjedt kórokozó a mérsékelt égövi területeken. A kórokozó kedveli a 

mérsékelten meleg, párás, nedves környezetet, ezért Közép- és Kelet Európában főleg ősszel 

tud számottevő mértékben elterjedni a kukorica állományokban. A betegség nálunk szárazabb 

években általában nem tud jelentős kártételt okozni, hiszen megjelenése a termésképzés után 

következik csak be, de csapadékosabb évjáratokban gyors, járványszerű fertőzésre képes. 

A betegség a leveleken, hosszúkás, nagy, szürkés sárga, vagy világosbarna foltokban jelenik 

meg, amelyek az erezettel párhuzamosak, a foltok szélei sötétebb barna színűek. Erős 

fertőzéskor a foltok annyira elszaporodnak, hogy összefolynak és a levelek piszkosszürke 

színnel elszáradnak, elhalnak. A foltok felületén csapadékos időben olajzöld, bársonyos 

penészgyep, a konídiumtartók tömege jelenik meg. A konídiumok szél és eső segítségével 

terjednek. Optimális körülmények között 24-48 óra az inkubációs idő. Ezért rövid idő alatt 

képes járványszerűen elterjedni. Az erősen megtámadott levelek elszáradnak, szakadozottak. 
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Az asszimiláló felület csökkenése miatt a magok nem telnek ki, töpörödnek. A kialakuló 

csövek kisebbek lesznek, csökken a termés. Az erősen fertőzött állomány, perzseltnek tűnik, 

az őszi, korai fagyok által okozott tünethez hasonlít. 

Az elmúlt tíz évben Táplánszentkereszten két egymás utáni évben is megjelent a 

Helminthosporium turcicum, így a természetes fertőzöttség felvételezésével, ki tudtuk szűrni a 

beltenyésztett vonalaink közül a betegségre fogékonyakat.  

2010-ben, a tenyészidő folyamán kétszer (aug. 24. és szept. 3.) bonitáltuk a beltenyésztett 

vonalak érzékenységét. (0= teljesen egészséges, betegségtől mentes; 9= erősen fertőzött, a 

fertőzéstől leszáradt levelek; 1-8= a kettő közötti átmenet). A 0-3 bonitálási értékűeket 

ellenállónak, 4-6-ig közepesnek, 7-9-ig pedig fogékonynak tekintettük.  

Kiderült, hogy egyes meghatározó vonalaink fogékonyak, különösen a B37 rokonsági körbe 

tartozók. A fogékony kategóriába tartozó vonalak körében valamivel erősebb szártörést 

tapasztaltunk, ami a korábbi levélvesztés következménye lehet. Számos ellenálló és toleráns 

vonalat is identifikáltunk, főleg az Iodent rokonsági körből. Az általunk bonitált 317 vonal 

közül, 187 ellenállónak, 87 közepesen ellenállónak és 43 a betegségre fogékonynak bizonyult. 

Évente több kukorica hibrid kipróbálására van lehetőségünk az RWA kísérleti hálózatban is, 

amelynek keretén belül Ny-Európában is állítanak be teljesítmény kísérleteket, olyan 

helyszíneken, ahol jelentős helminthospórium nyomással lehet számolni. A betegség 

átörökítőképesség vizsgálatára a kísérleti hibridek teljesítménykísérletében kerül sor. Itt képet 

kapunk a vonalak hibridbeli teljesítményéről (kombinálódóképesség, vízleadás és 

betegségellenállóság). 

A korábban elvégzett osztrák kísérletek eredményei bizonyították, hogy a hibridjeink közül az 

RWGK 1202 és RWGK 1204 a helminthospóriumos levélszáradás alapján a standard szintnél 

jobb eredményt mutatott. A kísérleti helyek Asperhofen, Vogau, Fehring, Asparn és 

Weinberg voltak. 

A helminthospóriummal szemben ellenálló, vagy toleráns vonalak használata meghozta a várt 

eredményt. 2012 ebben a kérdésben jelentős áttörést hozott. Az osztrák partnerünk örömmel 

újságolta, hogy jelentős előrelépést tapasztalt hibridjeink helminthospóriumos 

levélszáradásának megfékezésében.  

A fent leírtak miatt 2013-ban, Ausztria K-i részén (Gleisdorf) beállítottunk egy kifejezetten a 

beltenyésztett vonalaink helminthospórium érzékenységének tesztelésére szolgáló kísérletet. 

A kísérletbe Helminthosporium turcicumra érzékeny és azzal szemben toleráns vonalaink 

kombinációit küldtük, hogy a betegség átörökítőképességről tisztább képet kaphassunk. 

2013-ban azonban sem Magyarországon (Táplánszentkereszt), sem Ausztriában (Gleisdorf) 

nem volt értékelhető mértékű helminthospórium fertőzés. Az RWA kísérleti hálózatába 

küldött hibridek esetében sem tudtak jelentős fertőzöttségről beszámolni a száraz évjárat 

miatt.   

A kórokozó biológiájából azonban az következik, hogy kedvező időjárási körülmények között 

gyors, járványszerű terjedésre képes. Ebből következően továbbra is indokoltnak látjuk a 

kórokozóval szembeni ellenállóság vizsgálatát. Erre a következő években is külön programot 

tervezünk. A program részei a következők: 1. Saját tenyészkertjeinkben (Táplánszentkereszt, 

Kiszombor), az előzőleg leírt módon, a természetes fertőzöttség értékelése. 2. Az ausztriai 

Gleisdorfban, 100 parcellán vetett kombinációk természetes fertőzöttségének értékelése. 3. 

Perspektívikus hibridjeink tesztelése az RWA kísérleti hálózatában beállított kísérletekben. 
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A nehezen irtható egyszikű gyomok elleni védekezéshez cikloxidim hatóanyagot tűrő 

vonalak, hibridek előállítása. 

 

A Focus Ultra alapvetően az egyszikű növényeket írtja. A kukorica genomban azonban 

létezik egy, ezzel a herbiciddel szemben a kukoricának védelmet nyújtó gén, és ennek a 

génnek a kereskedelmi hibridekbe történő beépítésével a technológia biztonságosan 

alkalmazható. A rezisztencia gén a kukoricából származik, tehát nem tartozik a GMO 

csoportba. Előnye, hogy jól írtja a szulfonilureákra már rezisztens fenyércirkot. 

A cikloxidim rezisztenciát biztosító gént a BASF licenc díj kötelezettség nélkül adta át a 

nemesítő cégeknek. A Gabonakutatóban is foglalkozunk a cikloxidim (Focus ultra) rezisztens 

kukorica hibridek előállításával. Nemesítési programunk célja új rezisztens vonalak és 

államilag elismert hibridek előállítása. 

A Gabonakutatóban 10 éve dolgozunk a rezisztenciát adó gén beépítésével kereskedelmi 

hibridjeink genomjába. 2011-ben már történt bejelentés. Akkor a GKT 396 ellenálló hibridet 

jelentettük be. A rezisztencia vizsgálaton a hibrid kiválóan megfelelt, de új hibridként a 

termés szintje elmaradt a hivatalos standardokhoz viszonyítva. A munkát folytatjuk, 2014-ben 

a Kenéz CR-t a Kenéz hibrid cikloxidim rezisztens változatát jelentettük be.  

A cikloxidim ellenállóságra a nemesítői munka nem különbözik a hagyományos nemesítéstől, 

azonban minden évben ellenállóságra tesztelni kell a genotípusokat 

 

Beltenyésztett vonalak előállítása 

Cikloxidim rezisztens vonalainkat egyrészt a klasszikus beltenyésztéssel másrészt a 

visszakeresztezéssel állítjuk elő. Az előbbiek keresztezésével olyan új hibridek születnek, 

amelyek állami elismerése az újonnan nemesített hibridekkel azonos módon történik, tehát 

elismerési kritériuma, hogy a mindenkori standard hibrideknél jobbnak kell lenni.  

Visszakeresztezéssel egy-egy már elismert hibrid változatát állítjuk elő. A változatok 

előállításának előnye, hogy forgalmazásukra egy éves összehasonlító kísérlet után engedélyt 

kaphatunk, ha a kísérleti eredmények alapján igazolódik, hogy az eredeti hibrid és a rezisztens 

változat agronómiai tulajdonságaik alapján nem különböznek egymástól. 

A rezisztens beltenyésztett vonalak előállítását gyorsítani tudjuk a téli tenyészkerttel. 

Chilében immár több éve van lehetőségünk téli tenyészkerti program megvalósítására. 

A rezisztens növények szelekcióját itthon, a szántóföldön végezzük. A genotípusokat 

soronként 20 növénnyel vetjük el. A Focus Ultrával a kezelést a növények 4-6 leveles 

állapotában végezzük el. A kezelést követő negyedik ötödik napon már jól láthatóak a tünetek 

(26. kép). A növényeket az érzékenység alapján három csoportba soroljuk: 

1. Egészséges növények, levelükön semmilyen fitotoxikus tünet nem fedezhető fel. 

2. A leveleken kisebb nagyobb fehér foltok jelennek meg, amelyek először növekednek, majd 

lassan eltűnnek. A növény túléli a vegyszerkezelést, de fejletlenebb marad.  

3. Antociánosság megjelenése, a növény pár nap múlva elpusztul. 
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26. kép. Focus Ultra részben ellenálló, ellenálló, és fogékony növények (balról jobbra) 

 

Az antociánosodó növények szinte pár nap alatt elpusztulnak. Minden évben az állományban 

megjelennek úgynevezett fehér foltos növények is, amelyek levele kisebb-nagyobb mértékben 

elveszti a klorofilt és ezért jellegzetes fehér foltok alakulnak ki. A fehér foltos növények 

rezisztenciája valójában csak részleges, tovább vitelük a későbbi generációkban a növények 

kipusztulásának kockázatát jelentik. Ezért ezeket a növényeket még kiskorukban kivágjuk. 

A visszakeresztezéssel az analóg előállítás kétszer annyi időt igényel, mivel minden 

visszakeresztezés után egy öntermékenyítést kell beiktatni a hasadó populáció előállítása 

végett, hogy a rezisztens egyedek szelekciója megbízható legyen.  

A rezisztens egyedek szelekciójához a szükséges öntermékenyítést, nevezetesen a hasadó 

tenyészanyag előállítását a kontraszezonális tenyészkertben, Chilében tudjuk kivitelezni. 

Nemesítésünkben a visszakeresztezés helyett nagyobb teret adunk az új beltenyésztett vonalak 

előállításának. A tenyészanyagunk évről évre gyarapszik. Célunk olyan cikloxidim ellenálló 

vonalak számát gyarapítani, amelyek keresztezésével kiváló agronómiai értékű új hibrideket 

tudunk előállítani.   

Ha a visszakeresztezéses programban sikerül már használt vonalunk ellenálló változatát 

előállítani, akkor egy a már elismert hibrid változatát tudjuk bejelentésre előkészíteni. Így 

született meg a Kenéz CR a kereskedelemben jól ismert és széles körben termesztett Kenéz 

hibrid cikloxidim ellenálló változata. Ugyanakkor a keresztezési programunkban nagyszámú 

új hibridet állítunk elő, amelyek nem változatok.  

 

Kisparcellás teljesítmény kísérletek beállítása 

A Kenéz hibriddel és Focus ultra rezisztens változatával (Kenéz CR) 2012-13 években két 

termőhelyen, Makón és Táplánszenkereszten állítottunk be kísérletet. Teljesítménykísérlet 
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háromismétléses, latin tégla elrendezésű volt. A kísérleti eredmények alapján 

megállapíthatjuk, hogy a Kenéz és Focus Ultra rezisztens változata között a termesztés 

szempontjából legfontosabb tulajdonságokban, a termőképességben és a betakarításkori 

szemnedvességben nincs szignifikáns különbség (62. táblázat). Hasonlóan nem volt 

különbség nővirágzás időpontjában és a szárszilárdságban sem. 

62. táblázat Kenéz és a Focus Ultra rezisztens változat agronómiai tulajdonságai 

Hibrid 
Szemtermés (t/ha) 

 

Szemnedvesség (%) 

2012 2013 átlag 2012 2013 átlag 

Kenéz 7,88 8,65 8,26 13,6 16,0 14,8 

Kenéz CR 7,55 8,45 8,10 13,5 16,1 14,8 

SzD 5% 0,9 0,8     

 

Új Focus Ultra rezisztens hibridek előállítása 

Évről évre a Focus Ultra rezisztenciát hordozó alapanyagokból új beltenyésztett vonalakat 

állítunk elő. Munkánk hatékonyságát szerencsésen növelni tudjuk azzal, hogy a hagyományos 

nemesítésben megjelenő új értékes vonalakat azonnal a rezisztens populációkba építjük. 

2013-ban már több Focus Ultra rezisztens vonallal tudtunk keresztezési programot 

megvalósítani, és egyre gyarapszik az új tesztelésre váró rezisztens hibridek száma, amelyből 

új, értékes rezisztens hibrideket választhatunk ki és jelenthetjük be állami elismerésre. 

A rezisztens vonalakat más irányban, nem rezisztens vonalakkal is teszteljük a vonalak 

hibridalkotó úgynevezett kombinálódó képességének minél pontosabb meghatározása végett. 

 

A vetőmagelőállítás megbízhatóságának, gazdaságosságának javítása citoplazmás 

hímsteril analógok alkalmazásával 

 

A korábbi vizsgálataink alapján, a cms (cytoplasmic male sterile, citoplazmás hímsteril) 

források közül (S és C csoport, közel 20 forrás) a hímsterilitást megbízhatóan örökítő 

forrásokat (cms-C és cms-L) választottunk ki, a jól kombinálódó GK vonalak hímsteril 

analógjainak előállítására. Majd a hímsteril alapon előállított GK hibridek fontosabb 

agronómiai tulajdonságait összehasonlítottuk a címerezéssel előállított fertil változatokhoz 

képest. 

A hímsteril analógok előállítása során a cms forrást anya partnerként használva, a fertil 

vonallal addig folytattuk a visszakeresztezést, amíg morfológiai tulajdonságaiban a fertil és 

steril analógok közötti különbség már csak a pollentermelésben volt észlelhető. A 

hímsterilitás mértékét a klasszikus Beckett-skála alapján (1-5) minden visszakeresztezett 

generációban értékeltük a nővirágzás stádiumában, illetve az ezt kővető időszakban a „late 

breaking” (portokok megjelenése a nővirágzás végén) jelenség kiszűrésére.  

A hímsteril analóg vonalak előállítása időigényes feladat (6-8év). A folyamat gyorsítására két 

lehetőség adott, amellyel az elmúlt években éltünk. A BC (back-cross, visszakeresztezés) 

generációk hasadó nemzedékében a visszakeresztezést azon az anya növényeken folytattuk, 

amelyek morfológiai tulajdonságaikban a fertil donoréhoz hasonlóak. 
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 A másik lehetőség a téli tenyészkert kiaknázása, ami a generációgyorsításnak hatékony 

eszköze. A 63. táblázatban bemutatjuk azokat a hímsteril analógokat amelyek folyamatos 

vizsgálata, felszaporítása a közeljövő feladata. 

63. táblázat. Hímsteril analógok és fertil változataik virágzásásnak összehasonlítása 

2011 

  

  

2012 

Vonal név 

50%-s virágzás 

Vonal név 

50%-s virágzás 

apa (júl.) 
anya 

(júl.) 
apa (júl.) anya (júl.) 

F7 4 6 GK170 3 6 

F7cms-C st
1
 5 GK170cms-C st

1
 6 

GK131 14 14 GK131 5 8 

GK131cms-L st
1-2

 16 GK131cms-L st
1-2

 9 

GK144 20 21 GK144 9 14 

GK144cms-C st
1
 19 GK144cms-C st

1
 11 

GK150 18 19 GK150 9 19 

GK150cms-C st
1
 20 GK150cms-C st

1
 19 

GK151 15 16 GK151 5 6 

GK151cms-L st
1
 16 GK151cms-L st

1
 6 

GK153 13 14 GK153 3 8 

GK153cms-L st
1-2

 14 GK153cms-L st
1-2

 7 

GK154 18 19 GK154 10 12 

GK154cms-L st
1
 20 GK154cms-L st

1
 12 

GK156 17 17 GK156 6 9 

GK156cms-L st
1
 17 GK156cms-L st

1
 9 

GK160 15 16 GK160 3 3 

GK 160cms-C st
1
 16 GK160cms-C st

1
 3 

HL91-9 5 6 GK175 5 6 

HL91-9cms-C st
1
 6 GK175cms-L st

1
 6 

 

A hímsteril analógok alkalmazása a TC hibridek F1 vetőmagjának előállításánál különösen 

fontos. A 2 méternél magasabb anyai ASC-k (alap egyszeresek) lecímerezése nagyobb fizikai 

igénybetételt jelent, ugyanakkor a lecímerezési hibákból eredő öntermékenyülésnek nagyobb 

a kockázata (az anyai ASC-k címer képlete, pollen termelése jelentős mértékben felülmúlja a 

vonalak pollentermelését). A 64. táblázatban azokat a hímsteril ASC analógokat mutatjuk be, 

amelyeket 2011 óta folyamatosan vizsgálunk. 

A 65. táblázatban, néhány GK hibrid fertil és hímsteril alapon előállított hibrid fontosabb 

agronómiai tulajdonságait mutatjuk be. A táblázatok alapján látható, hogy néhány hibrid 

esetében adott a lehetőség a hímsteril analógok alkalmazására az F1 vetőmag előállításban.  

 

64. táblázat Hímsteril alapegyszeres (ASC) analógok és fertil változataik virágzásának 

összehasonlítása 

  2011 2012 2013 

Képlet 50% virágzás 50% virágzás 50% virágzás 

Anyai ASC apa (júl.) anya (júl.) apa (júl.) anya (júl.) apa (júl.) anya (júl.) 

GK153xGK174     1 3 júni. 30. 2 18 18 
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GK153cms-LxGK174 st
1
 3 st

1-2
 1 st

1-2
 16 

GK150xGK144 12 13 6 9   

GK144cms-CxGK150 st
1
 14 st

1
 7   

GK159xGK156 10 11 4 6 22 22 

GK156cms-LxGK159 st
1
 11 st

1
 6 st

1
 23 

GK151xGK159 8 11 2 4 21 22 

GK151cms-LxGK159 st 10 st
1
 4 st

1
 22 

GK170xGK178     16 17 

GK170cms-CxGK178     st
1
 18 

 

65. táblázat Hímsteril alapon előállított hibridek és fertil változataik összehasonlítása 

Év Hely Hibrid 
Termés 

(t/ha) 

Termés 

a st. %-

ában 

Virágzás 

eltérés 

st.től (nap) 

Nedvesség 

(%) 

2009 Táplán Szegedi 475 12,4 100,0 4,0 21,0 

2009 Táplán Szegedi 475cms-C 13,2 106,0 3,0 20,1 

2009 Táplán Temes 11,9 100,0 -3,0 16,4 

2009 Táplán Temes cms-L 12,8 108,1 -3,5 16,1 

2011 Makó TK195 10,8 100,0 -3,0 14,2 

2011 Makó TK195cms-L 11,1 102,4 -3,5 13,5 

2011 Makó GKT288 13,7 100,0 2,7 15,5 

2011 Makó GKT288cms-L 13,1 96,1 2,0 14,7 

2012 Táplán TK260 7,1 100,0 1,3 15,5 

2012 Táplán TK260cms-L 7,8 110,0 1,0 15,1 

2013 Makó GK1301 9,3 100,0 -0,5 14,3 

2013 Makó GK1301cms-L 9,5 102,2 0,0 15,5 

2013 Makó IDA 11,3 100,0 1,0 18,3 

2013 Makó IDAcms-L 10,5 93,2 1,0 18,8 

2013 Táplán IDA 7,9 103,7 1,0 18,0 

2013 Táplán IDAcms-L 8,0 104,5 1,0 17,4 

 

A következő években, az alkalmazáshoz szükséges NÉBIH vizsgálatokat kívánjuk elindítani. 

A hímsteril vonal analógok regisztrációján túl, elsősorban azoknak a hímsteril alapon 

előállított hibrideknek a vizsgálatát kezdeményezzük, amelyekre hosszabb távon is építünk. A 

hímsterilek alkalmazásával az F1 előállítások megbízhatóságát kívánjuk növelni, illetve a 

költséget csökkenteni. 2013-ban a kézi lecímerezés költsége 90000 forint volt hektáronként. 

A gépi lecímerezés költsége sem kerül sokkal kevesebbe, ugyanakkor gyakran azzal a 

veszéllyel jár, hogy a sebzések következtében - különösen száraz években - nő az Ustilago 

maydis fertőzés mértéke. Heterogén anya állomány esetében, pedig, gyakran a gépi 

lecímerezés jelentős mértékben csökkenti az asszimilációs felületet.  
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3/A/2. 1.Cirokfélék nemesítésének alapozása, fejlesztése 

Betegségekkel és kártevőkkel szemben toleráns, kiváló alkalmazkodóképességű, 

takarmányozási és energetikai célú takarmánycirkok (szemescirok, silócirok, szudánifű) 

beltenyésztett vonalak és hibridek előállítása, értékelése a korszerű nemesítési célokra 

való alkalmasságuk alapján. 

Célkitűzések: 

 Kiváló alkalmazkodó- és szárazságtűrő-képességű, betegségekkel és kártevőkkel 

szemben toleráns, takarmányozási és energetikai célú takarmánycirok (szemescirok, 

silócirok, szudánifű) beltenyésztett vonalak (A, B, R) és hibridek előállítása, értékelése a 

korszerű nemesítési célokra való alkalmasságuk alapján. 

 Kedvező beltartalmú (szemescirok: közepes - 1% alatti - tannintartalom, szudánifű: 

alacsony ciánglikozid-tartalom, silócirok: magas cukortartalom) cirok beltenyésztett 

vonalak nemesítése. 

 Mivel jelenleg nincs alapkezelésben engedélyezett egyszikű gyomirtó szer a 

cirokfélékre, új herbicid engedélyeztetése kiemelkedő fontosságú feladat.  

  

Fajta elismerés 

2013. év legjelentősebb eredménye a ciroknemesítésünk terén a GK Áron középérésű 

silócirok hibridünk állami elismerése volt. A NÉBIH kísérleteiben a GK Áron zöldhozamban 

20%-kal, szárazanyagtermésben 12%-kal haladta meg a standard Róna 1 hozamát a két 

vizsgálati év átlagában (66. táblázat).  

66. táblázat A GK Áron és a standard Róna 1 hibridek összehasonlítása a két vizsgálati év 

átlagában. NÉBIH Országos fajta- összehasonlító kísérlet, 2011-2012 

  

Szárazanyag 

termés 

(t/ha) 

Zöldtermés 

(t/ha) 

Magasság 

(cm) 

Vetéstől 

virágzásig 

eltel napok 

száma 

Állóképesség 

Róna 1 standard 22,80 53,3 237 77 5,75 

GK Áron fj.  25,45 62,8 265 86 5,40 

 

Bejelentések 

A kísérleti eredmények alapján az alábbi három cirok hibridet jelentettünk be állami 

fajtakísérletbe 2012-ben.  

 Farmsorgo kettős hasznosítású szemescirok hibrid Csehországban 2 év sikeres 

fajtakísérlet után felterjesztésre került. Minősítése 2014 márciusában várható.  

 AIL-1 x ZSV62S középérésű szemescirok hibrid hazai országos fajtakísérletbe 

bejelentve, másod éves fajtajelölt.  

 AIL-1 x Sze 697/01 középérésű szemescirok hibrid hazai országos fajtakísérletbe 2014 

telén bejelentve.  
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A közhasznú cirok hibridek termesztési eredménye és vetőmag szaporításuk 

Takarmánycirok vetőmag előállítások 2013-ban: 

hibrid neve 

 

Terület Elit vetőmagtermés 

ha) (kg) 

SRE2A x SRE2B cirok alapanyag előállítás 0,50 ha 400 

A119 x B119 cirok alapanyag előállítás 0,30 ha 70 

AIL-1 x SRE1B cirok alapanyag előállítás 0,50 ha 280 

SzeS0 abavonal előállítás 0,05 ha 160 

 

Próbahibrid előállítások tömegkeresztezéses blokkokban:  

1. SRE2A x Sze 697/01, 2. AIL-1 x Sze 697/01, 3. A119 x Sze 697/01,  

4. AIL-1 x ZsV62S, 5. (AIL-1 x B119) x IAK, 6. (SRE2A x KS61B) x IAK,  

7. (SZePoA x KS61B) x IAK, 8. (A119 x KS61B) x IAK, 9. (AIL-1 x KS61B) x IAK, 

10. AIL-1 x IAK. 

 

2013-ban a takarmánycirok nemesítési munkánkat a Gabonakutató kiszombori telepén 

végeztük. Kísérleteket és tenyészkertünket Maros menti réti öntéstalajon állítottuk be. 

Kiskundorozsmán, homoktalajon vegyszeres gyomirtási kísérlet is véheztünk.  

Fajta-összehasonlító és megfigyeléses kísérletek: 

A tömegkeresztezéses blokkokban előállított kísérleti hibridek F1 vetőmagját 3 ismétléses 

fajta-összehasonlító kísérletben, a kézi keresztezéssel előállított kombinációkat (kevés mag) 

megfigyeléses kísérletben vetettük el, a mag mennyiségétől függően 1-3 soros kísérletben, 

maximum 3 ismétlésben. Vizsgáltuk a próbahibridjeinket az államilag minősített 

hibridjeinkkel összehasonlítva, és a legperspektivikusabb külföldi hibrideket is teszteltük. A 

tenyészidőszak során az alábbi adatokat felvételeztük: kelés ideje, kezdeti fejlődés, 

bugahányás ideje, virágzási idő (és tenyészidő), növénymagasság, a buga alakja és méretei, 

szárszilárdság, kiegyenlítettség (virágzáskor és betakarítás előtt), és a betegségekkel szembeni 

tolerancia.  

Szemescirok esetén még rendkívül fontos a fajták pollenadó képességének vizsgálata, főleg 

azokat a genotípusokat keressük, amelyek az időjárási stressz-tényezők (hőség, szárazság, ill. 

nagymértékű, hírtelen lehűlés) hatására sem reagálnak nagymértékű pollentermelés 

csökkenéssel. Ezek bugáin várhatóan nem lesz hiányos termékenyülés, amit ősszel a 

szántóföldön és a betakarított bugákon is megfigyelünk. Silóciroknál fontos szelektálási 

tényező még a cirokszár lé- és cukortartalma, amit a szemtermés viaszérésekor mértünk, 

valamint a növények bokrosodó képessége. Szudánifű esetén a sarjadzó- és a bokrosodó 

képesség, valamint a ciánglikozid-tartalom is fontos szelektálási szempont.  

A 2013-ban tavasszal az ország több területét sújtotta belvíz. Márciusban, a tavaszi 

talajmunkák előtt, és május közepén, kelés után is víz alá kerültek a kiszombori 

takarmánycirok kísérleti területeink. Márciusban 109,5 mm csapadék hullott, majd ezt a talaj 

felső rétege kiszáradt, és a talajmunkákat nem tudtuk megfelelő minőségben elvégezni. A 

májusi és a június eleji nagymennyiségű csapadék és hűvös időjárás következtében a 

növények igen vontatottan fejlődtek, a belvíz sújtotta területeken jelentős volt a 

növénypusztulás. Június közepétől az időjárás, meleg és száraz volt, több hétig nem hullott 

csapadék. Júliusban, a bugaképződés és virágzás időszakában mindössze 5,1 mm csapadékot 

mértünk. A cirokféléknek köztudottan kiváló a szárazságtűrő képességük. A tavaszi esőzések 
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miatt egy ideig még volt elegendő víz a talajban, emiatt elfogadható termést takaríthattunk be 

a kísérleti területeinkről.  

Mivel a cirok melegigényes, trópusi eredetű növény, 2013-ban a legnagyobb gondot a kelés 

utáni, május végi hűvös, csapadékos időjárás okozta, ami miatt a kezdeti fejlődés elhúzódott, 

továbbá a virágzás és az érés ideje is kitolódott. Kísérleteinkben a növények kb. 2-2,5 héttel 

később virágoztak, mint általában. Szeptemberben az időjárás hamar hűvösre fordult, ami 

tovább késleltette a cirok beérését. A késői tenyészidejű hibridek termesztésénél a hűvös 

május végi és szeptemberi időjárás mennyiségi és minőségi veszteségeket okozott. A magas 

szemnedvesség tartalom miatt néhol a deszikkálószerek alkalmazásának lehetőségét kellett 

mérlegelni a késői éréscsoportba tartozó hibrideket termelő gazdáknak, ami az esetleges 

szermaradvány miatt kockázatos. Azonban a korai és középérésű hibridek - mint például a 

Gabonakutató Nonprofit Kft hibridjei - termesztése teljesen biztonságos volt 2013-ban is.  

SZEMESCIROK KÍSÉRLETEK 

Szemescirok fajta-összehasonlító kísérlet Maros-menti réti öntés talajon 

Szemescirok kísérleteinkben 2013-ban hibridjeink közepes hozamot értek el. 2013-ban a 

szemescirok fajta-összehasonlító kísérletben az Alföldi 1 és a GK Emese hibridünk is jól 

szerepelt (58. ábra). Az Alföldi 1 hibridünk potenciális hozama magasabb, mint a GK Emese 

hibridé, de a GK Emese jobb alkalmazkodó képességének és szárazságtűrő képességének 

köszönhetően száraz, aszályos évjáratban magasabb hozam elérésére képes. 2012-ben 

tapasztaltuk először, hogy GK Emese hibridünk jobban szerepelt mind a kísérleteinkben, mind 

az alapanyag- és a hibrid előállításban, mint az Alföldi 1, emiatt a jövőben nagyobb területen 

tervezzük a GK Emese hibrid vetőmag előállítást.  

58. ábra Szemescirok fajtaösszehasonlító kísérlet terméseredményei. Kiszombor, 2013 

Vetés ideje: V. 10.,Kelés ideje: V.14.-15., Betakarítás ideje: X. 28., Parcella mérete: 12,6 m
2
,  

Sortávolság: 70 cm, Tőállomány: 15 növény/m 

 

Kísérleti kombinációink közül 2 hibrid is meghaladta a GK Emese (5,2 t/ha) hozamát a 

fajtaösszehasonlító kísérletünkben.  

Az AIL-1x(SD100xP721) kombináció bejelentését 2015-ben tervezzük. Termőképessége 

mellett a másik előnye, hogy fehér szemszínű. Emellett a szemtermés endospermiuma 



 

 

199 

 

 

kemény, aminek következtében jobb a betegséggel szembeni ellenállóképessége, mint a puha 

endospermiumú hibrideknek. Az AIL-1 x ZsV62S egy vörös szemszínű, középérésű 

kombináció, mely idén másod éves fajtajelölt a NÉBIH fajtakísérleteiben. Az SRE2A x 

ZsV62S kombináció a legkorábbi érésidejű a vizsgált hibridek között, de hozamban nem 

sokkal maradt el a standard Alföldi 1-től 

 

Kettős hasznosítású szemescirok fajta-összehasonlító kísérlet Maros-menti réti öntés 

talajon 

Nemesítünk biogáz előállítási célra kettőshasznosítású szemescirok hibrideket is. Ezeket a 

hibrideket főként Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Szlovákiában és a Cseh 

Köztársaságban termesztik, és hasznosítják biogázüzemekben. A kettős hasznosítású 

szemescirok hibrideknek van perspektívájuk, növekszik a vetőmag értékesítés, és igény van 

további hibridekre is. Emiatt elkezdtük a beltenyésztett vonalak nemesítését erre a célra is.  

A kettőshasznosítású hibridek közül a Farmsorgo minősítés előtt álló fajtajelölt szemtermése 

8,2 t/ha volt (59.ábra). 2 év sikeres fajtakísérleti vizsgálat után felterjesztették állami 

elismerése, minősítése 2014 tavaszán várható. Németországban biogáz előállítás céljából 

egyre nagyobb területen termesztik a hibridet - nagy biomassza hozama és magas 

keményítőtartalma miatt - kiváló eredménnyel (27. kép). Az ÚKZÚZ biomassza a biomassza 

célú hasznosítási csoportban vizsgálta a Farmsorgo hibridet, a fajtakísérleti során mérték az 

egységnyi területen előállítható metánhozamot is. Az ÚKZÚZ állami fajtakísérletében a 

Farmsorgo fj metángáz hozam a 4550 m
3
/ha volt, míg a standard biomassza típusú hibridek 

metángáz hozama 3500-3900 m
3
/ha között változott.  

27. kép. Farmsorgo fajtajelölt németországi, biogáz előállítási kísérletben. Straubing, 2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemző a kettőshasznosítású hibridekre a nagyobb zöldtömeg, a nagy, tömör buga, és a 

hosszabb tenyészidő. A Farmsorgo fj. tenyészideje kb. 1 héttel hosszabb az Alföldi 1 hibrid 

tenyészidejénél, szemtermésre történő termesztése hűvös, csapadékos tavasz és ősz mellett 

csak az ország déli és középső részén biztonságos. Sajnos Magyarországon a biogáz üzemek 
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kukorica alapú technológiával dolgoznak, de termesztése szemes cirokként az ország déli 

részén perspektívikus lehet.  

A CHA x (SzePOAxIS2948PC62) kombinációnk hozama 8,3 t/ha volt. Ez szintén egy 

kettőshasznosítású kísérleti kombináció. Az anyavonal egy új nemesítésű, fehér szemszínű 

hímsteril, aminek 2013-ban kezdtük el vizsgálni a kombinálódó képességét.  

59. ábra. Kettős hasznosítású szemescirok fajtaösszehasonlító kísérlet terméseredményei. 

Kiszombor, 2013 

 

Vetés ideje: V. 10., Kelés ideje: V.14.-15., Betakarítás ideje: X. 28., Parcella mérete: 12,6 m
2
,  

Sortávolság: 70 cm, Tőállomány: 15 növény/m 

 

Szemescirok megfigyeléses kísérlet Maros menti réti öntés talajon 

 

A megfigyeléses kísérletek célja, hogy a kézi keresztezésekből kapott kombinációkat 

megfigyelhessük, felvételezhessük a legfontosabb morfológiai (növénymagasság, szemszín, 

bokrosodó képesség, termésképző paraméterek, stb.) és agrotechnikai paramétereket. A 

megfigyeléses kísérlet eredménye (67. táblázat) alapján nem lehet pontosan összehasonlítani 

és értékelni a hibridek termőképességét, ez a kísérlet leginkább azt a célt szolgálja, hogy 

teszteljük a vonalak kombinálódó képességét és kijelöljük, hogy melyek a perspektívikus 

próbahibridek, amelyeket tömegkeresztezési blokkban felszaporítunk, és ismétléses 

fajtaösszehasonlító kísérletben tesztelünk.  
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67. táblázat Szemescirok megfigyeléses kísérlet, Kiszombor 

Név 

Szemter-

més 14% 

nedv. tart. 

(t/ha) 

Virágzá-

sig eltelt 

napok 

száma 

Magas-

ság 

(cm) 

Buga- 

hossz 

(cm) 

Buga- 

széles- 

ség 

(cm) 

Buganyél 

hossz 

(cm) 

Farmsorgo 8,1 74 125 23 8 2 
AIL-1xBARBTKU 7,1 70 110 29 10 3 

A119xBARBTKU 7,1 70 105 25 8 10 
A119x(SzePO1AxIS2948PC62) 6,9 69 135 25 16 2 

A119xB9416 6,5 67 105 25 13 5 
A119xSze697/01 6,4 68 100 27 10 5 

A119xF72R 6,3 65 115 24 7 12 

A119xBARBF44 6,2 69 100 25 11 7 
A119x(AF35xSze22-82) 6,0 70 105 26 10 14 

GK Emese 5,9 66 105 23 11 2 
A119x(SRE2AxB32R) 5,9 65 105 22 11 11 

A119xBARBF43 5,8 69 110 23 11 12 
A119xBARBF44 5,7 68 95 28 15 8 

A119x(SD100xP721) 5,6 66 100 27 10 5 

Alföldi 1 5,6 66 105 22 10 3 
SRE2Ax(AF35xSze22-82) 5,6 60 105 25 10 3 

GK Zsófia 5,4 58 105 26 12 8 
A119x(SzePO1AxIS2948PC62) 5,3 69 135 25 16 2 

SRE2AxSze697/01 5,1 69 100 23 10 7 

SzePO1AxSze697/01 5,0 66 105 26 10 4 
SRE2AxBARBF42 5,0 65 80 25 10 5 

A119xDORKF4 4,8 70 90 25 8 2 
A119x14093D 4,7 67 100 25 7 6 

A119xZsVF3 4,6 61 90 25 9 10 
SRE2AxBARBF43 4,5 61 95 24 10 3 

Vetés ideje: V.10., Kelés ideje: V.14.-15., Betakarítás ideje: X.28., Parcella mérete: 4,2 m
2
 

Sortávolság: 70 cm, Tőállomány: 15 növény/m 

 

SILÓCIROK KÍSÉRLETEK: 

Silócirok fajta-összehasonnlító kísérlet Maros menti réti öntéstalajon 

 

A silócirok fajta-összehasonlító kísérletünkben két késői tenyészidejű, magasabb 

terméspotenciállal rendelkező külföldi hibrid érte el a legmagasabb hozamot. A GK Áron 

zöldhozama 44 t/ha, a Róna 1 hibridé 40 t/ha volt (60. ábra). A hűvös, csapadékos május végi 

időjárás következtében a virágzási idő és a betakarítási idő is mintegy 2-2,5 héttel későbbre 

tolódott a megszokottnál. A Róna 1 hibridünk pl. július 2. dekádja helyett augusztus elején 

virágzott, a GK Áron hibridünk augusztus 10-e körül (68. táblázat). A Sucrosorgo 506 késői 

tenyészidejű hibrid augusztus 20-a után virágzott, a G 1990 hibrid magyarországi 

körülmények között bugátlan típusú. A tenyészidő eltolódása valószínű a beltartalmi 

minőségre is kedvezőtlen hatású.  

Egy átlagos vagy csapadékos évben a késői éréscsoport hibridjei csak alacsony szárazanyag 

tartalommal takaríthatók be (25% körül). Ez a magas nedvesség tartalom nem kedvez az 

optimális erjedési folyamatoknak és ezért a siló rossz minőségű lesz. A Róna 1 silócirok 

hibridünk és a GK Áron fajtajelöltünk még csapadékos időjárás esetén is 30-35%-os 

szárazanyag tartalommal betakaríthatók, ami tökéletes erjedést biztosít a silózáshoz. Aszályos 

években siló hibridjeink még gyengébb adottságú területeken is elfogadható termést adnak, 
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míg egy intenzív termesztési típusú, késői hibrid termesztésével a termelés kockázata 

növekszik. Termesztésüket elsősorban közepes és gyengébb talajokra javasoljuk. 

60. ábra. Silócirok fajta-összehasonlító kísérlet, Kiszombor, Maros menti réti öntés talaj, 2013 

Vetés ideje:V. 9., Kelés ideje: V.15., Betakarítás ideje: X. 30., Parcella mérete: 11,2 m
2
 

Sortávolság: 70 cm, Tőállomány: 15 növény/m. 

  

68. táblázat. Silócirok megfigyeléses kísérlet, Kiszombor 

 

Név 

Zöld-

termés 

(t/ha) 

Magas

-ság 

(cm) 

Buga- 

hossz 

(cm) 

Buga -

széles-

ség 

(cm) 

Virág-

zásig 

eltelt 

napok 

száma 

refrakciós 

cukor-

tartalom 

% 

Succrossorgo 506 64,87 243 28,3 12,3 102 15 

G1990 47,78 185 30,0 12,0  7,5 

GK Áron 43,88 217 29,3 13,3 93 15 

Róna 1 39,92 210 29,3 14,0 86 17,5 

Indiai 3 41,25 260 38,3 12,0 84 12 

Indiai 2 35,73 233 30,7 15,3 84 10 

BMR 201 35,39 205 31,7 14,3 92 12,5 

Indiai 4 31,55 243 36,7 17,3 84 25 

Indiai 1 23,51 238 34,7 16,3 86 17,5 

 

A jó minőségű szilázs készítéshez - mind a takarmánycélú, mind a bioenergia célú silócirok 

felhasználáshoz - nagyon fontos feltétel a megfelelő mennyiségű lé- és cukortartalom. Az 

államilag minősített Róna 1 cukortartalmát minden évben mérjük, mert talajtól és időjárási 

viszonyoktól, de a növény fejlettségi állapotától függően is változik a cukortartalom. A 
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kísérleti hibridek cukortartalmát a kontroll Róna 1-hibriddel összehasonlítva a 68. táblázat 

mutatja be. A cukortartalmat a silócirok szárából kipréselt léből mérjük refrakciós 

cukormérővel. 

Német együttműködés silócirok fajta-összehasonnlító kísérlet Maros menti réti 

öntéstalajon 

A német DSV intézettel, a Giesseni Egyetemmel és az AgriSem GmbH-el 2011 óta folyik 

nemesítési együttműködés. A DSV Chilében, téli tenyészkertben végzi a keresztezéseket, 

amiket a következő nyár folyamán Németországban, Franciaországban, Hollandiában és 

Magyarországon is tesztelünk, és kiválogatjuk az egyes termőhelyekhez legjobban 

adaptálható silócirok kombinációt (69. táblázat). A DSV-vel közösen 2014 telén 

Németországban fajtakísérletre bejelentettünk egy korai silócirok kombinációt (STH 107). A 

kombináció igen korai érésű, magyarországi körülmények között nem haladja meg hozamban 

a haza standard-et (Róna 1). A kísérletünkben ezt a kombinációt a nagymértékű szárdőlés 

miatt be se takarítottuk.  

69. táblázat, Silócirok megfigyeléses kísérlet, német együttműködés. Kiszombor, 2013 

Kombináció név Zöldtermés t/ha Magasság (cm) 

Biomass 68,46 300 

STH13 117 65,33 255 

Goliath 64,42 255 

STH13 120 63,84 260 

STH13 084 58,31 205 

Lussi 49,95 270 

Zerberus 47,87 210 

STH13 120 47,67 300 

STH13 111 46,72 260 

GK Áron 45,04 220 

Goliath 43,67 250 

STH13 118 40,60 280 

STH13 112 39,92 280 

STH13 116 39,80 250 

Zerberus 39,59 250 

Róna 1 37,72 210 

Freya 37,45 265 

STH13 109 36,36 270 

STH13 113 36,05 220 

STH13 103 34,71 255 

STH13 004 32,38 220 

STH13 111 32,36 260 

STH13 100 31,88 255 

STH13 091 31,13 210 

STH13 090 30,75 210 

STH13 101 27,76 240 

STH13 102 27,59 230 

Vetés ideje: V. 14., Kelés ideje: V.20-21., Betakarítás ideje: X. 30., Parcella mérete: 11,2 m
2
 

Sortávolság: 70 cm, Tőállomány: 15 növény/m 
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Cirok félék keresztezési programjai 

Szemescirok nemesítés  

Mivel hazánk a ciroktermesztés északi zónájában fekszik, legfontosabb feladatunk - a 

termőképesség javításával párhuzamosan - a klímánkhoz jól alkalmazkodó, korai, jó vízleadó-

képességű, biztonságosan beérő szemescirok hibridkombinációk előállítása. Fontos szempont 

még a kezdeti fejlődéskori hidegtűrő-képesség javítása is, amit minden tavasszal 

felvételezünk minden beltenyésztett vonalnál és az új kísérleti hibrideknél is. A cirok 

vonalaink MDMV-ra való fogékonyságát már hosszú évek óta teszteljük és kiszelektáltuk az 

érzékeny vonalakat. Most a legújabb beltenyésztett vonalaink és azok kombinációinak 

vírusfogékonyságát kell vizsgálnunk.  

A szemtermés minőségét, takarmányértéket nagymértékben befolyásolja a tannintartalom. 

Csak az EU szabványnak megfelelő, 1% alatti tannintartalmú próbahibridek a 

perspektivikusak, és a hibridek mellett az új, beltenyésztett vonalaink tannintartalmát is 

vizsgálnunk kell. A program keretében a korai- és középérésű szemescirok citoplazmás 

hímsteril anyavonalainkat kereszteztük a legújabb ígéretes, korai érésű, MDMV toleráns, 

tanninszegény, vagy 1% alatti tannintartalmú restorer (apa) vonalainkkal (145 db kézi 

keresztezés), amelyeket 2014-ben fogunk tesztelni. 

Silócirok nemesítés 

A jó minőségű, nagy zöld-, és szárazanyag-termést adó, szárszilárd próbahibridek 

előállításához nemesített silócirok beltenyésztett vonalaknál a legfontosabb szelektálási 

szempontok a következők: jó bokrosodó-képesség, jó szárszilárdság, jó kombinálódó-

képesség, betegségekkel (MDMV) szembeni tolerancia, jó levelesség, lédús szár, 15-18% 

refrakciós cukortartalom. 

Szudánifű nemesítés 

A restorer vonalak szelektálásakor a jó sarjadzó-képesség elengedhetetlen, és fontos 

követelmény az alacsony cianid vagy kéksav-tartalom (100 mg/kg alatti érték). A 

cukortartalom kevésbé fontos szelektálási szempont. 

A silócirok és szudánifű hibridek előállításához elsősorban kétvonalas citoplazmás hímsteril 

vonalakat használtunk fel anyavonalként.  

Restorer vonalindítások előállítása 

A még heterogén cirok populációk folyamatos szelektálásával és beltenyésztésével, állítjuk 

elő az új, homogén szemescirok, silócirok és szudánifű restorer (R) apavonalakat. 2013-ban 

495 db vonalindításunk volt elvetve a tenyészkertben. 

Új citoplazmás hímsteril anyavonalak és fenntartó vonalaik (B) előállítása 

Az új steril előállítási programunk keretében első lépésben új fenntartó vonalakat (B) állítunk 

elő a korábbi B x B vonalak keresztezéséből előállított hasadó nemzedékek beltenyésztésével 

és egyedszelekciójával (200 populáció). Az így szelektált új B vonalak már 80-90%-ban 

homogének (4-5 éves beltenyésztések), és ezért 2010-ben megkezdtük a citoplazmás hímsteril 

anyavonalakra való keresztezésüket. 2011-ben folytattuk a visszakeresztezéseket (BC1) az 

anyavonalakra, állandóan ellenőrizve a sterilitásukat. Ugyanakkor tovább folytattuk a B 

vonalindítások beltenyésztését és egyedszelekcióját is. Nemzedékgyorsítás céljából 2013 

szeptemberében Chilébe kiküldtük ezeket a legjobb keresztezéseket és B vonalakat, hogy ott a 

téli tenyészkertben 1 generációt felneveljenek, és felszaporítsák a vetőmagot a 2014. évi 

tavaszi vetésre. A programból 3 hímsteril anyavonal a fenntartó B apavonalával már 

homogén, idén nagyszámú kézi keresztezést tervezünk, hogy 2015-ben mtesztelhessük az új 
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hímsteril anyavonalak kombinálódó képességét. Tömegkeresztezési blokkokban fogjuk 

használni a Chilében felszaporított vetőmagot a legjobb restorer apavonalakkal történő 

keresztezés céljából.  

Génbanki tevékenység: 

A szemescirok génmegőrzési fajták (470 genotípus) felszaporítását a kiskundorozsmai 

tenyészkertben végeztük el (vetés ideje: 2013. május 6.). A vonalakat 70 cm sortávolságú 3 

méter hosszú parcellákba vetettük el, egy sorban 15-20 növény volt. Soronként 3-6 bugát 

izoláltuk (bugahányás idején, virágzás előtt) vajpergamen zacskóval. A tenyészidő folyamán 

az fajták különböző paramétereit folyamatosan felvételeztük. Az izolált bugákat 2013. 

október 28.-án betakarítottuk. A cirok génmegőrzés anyagait (100-150 gramm mag) 

Kiszomboron tároljuk.  

Német kutatóintézetekkel közös nemesítési együttműködés: 

1. Bioenergetikai felhasználásra történő ciroknemesítés érdekében a DSV szervezet Chilében 

téli tenyészkerben 2013 telén 200 F1 keresztezést végzett. A keresztezésekhez a hímsteril 

anyavonalakat a Gabonakutató Nonprofit kft adta, az apavonalakat a Giesseni Egyetem. 

Tenyészkertünkben 2012-ben hazai és külföldi standardekhez viszonyítva vizsgáltuk, és bio-

energetekai céloknak megfelelően értékeltük a közös kombinációkat.  

2. Egy másik nemesítési együttműködés eredményeként, melyben az apavonalat a DSV, az 

anyavonalat a Gabonakutató Nonprofit Kft adja, 2014. januárjában bejelentettünk egy 

silócirok kombinációt Németországba.  

3. Az AgriSem GmbH céggel is körvonalazódik egy együttműködésünk. Ebben az 

együttműködésben a Giesseni Egyetem adja az apavonalakat, a Gabonakutató Nonprofit Kft. 

az anyavonalakat. Az első pbróbahibridek felszaporítását 2014. nyarán tervezzük 

Kiszomboron.  

Vegyszeres gyomirtási kísérlet 

A nagyüzemi növénytermesztés elengedhetetlen feltétele a korszerű vegyszeres gyomirtás. A 

takarmánycirok kultúrában kevés növényvédőszer engedélyezett, ezért kísérleteinkben olyan 

herbicideket próbáltunk ki a cirok gyomirtására, amelyek más növénykultúrákban (pl.: 

napraforgó, kukorica, búza, stb.) már engedélyezettek.  

A kezeléseket vetés előtt (ppi), vetés után, kelés előtt (preemergens) és kelés után 

(postemergens) végeztük el, összesen 28 növényvédő szert próbáltunk ki, 75 kezelésben. A 

kezeléseket követően vizsgáltuk a növények kelését, kezdeti fejlődését, a növényvédő szerek  

által okozott esetleges fitotoxikus hatásokat (torzulások és egyéb károsodások, kipusztulás, 

stb.), növénymagasságot és a termékenyülés (magkötés) mértékét.  

A kapott eredmények alapján preemergens kezelésben egyéves, egyszikű gyomok irtására a 

Successor T, a Devrinol, a Stomp és a Legato herbicidek bizonyultak hatásosnak. Egyéves 

kétszikű gyomok ellen a kísérlet eredményei alapján a Pledge 50 WP, a Click FL és a Racer 

növényvédő szerek javasolhatóak. A Successor T egy és kétszikű gyomok ellen is kiváló 

eredményt adott.  

Második évben vizsgáltuk a Legato nevű készítményt, mely bízató eredménnyel szerepelt 

egy- és kétszikű gyomok ellen is. A kelés utáni csapadékos időjárás következtében a Legato-

val kezelt parcellákban fitotoxikus hatást észleltünk, fehér foltok jelentek meg a leveleken, de 

ezt a károsodást a cirok hamar kinőtte. A szer cirokfélékben történő engedélyeztetésére 

lehetőséget látunk a további vizsgálatok függvényében. A felsorolt herbicidek közül egyedül a 

Pledge 50 WP engedélyezett cirokban, egyszikű gyomok ellen jelenleg nincs engedélyezett 
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növényvédő szer. Kísérletünk eredményeként a Zeagran és a Successor T gyomirtószerek 

engedélyeztetése jelenleg folyamatban van.  

A tenyészidőszak során elvégzett munkafolyamatok 

2012. május elején elvetettük a szemescirok, silócirok és szudánifű tenyészkertet 

(beltenyésztett, homogén R vonalak), a sterilkertet (citoplazmás hímsteril A és fenntartó B 

vonalak), valamint a még heterogén vonalindításokat (B vonalak ill. R vonalak) a 

kiskundorozsmai tenyészkertünkben. Az államilag minősített cirok hibridjeinknek és a 

bejelentett kísérleti hibridjeinknek a fajtfenntartását is itt végeztük el „A” és „B” lépcsőben, 

ahol a szigetelt cirokbugákból szelektálva visszük tovább a fenntartó (B) és restorer (R) 

vonalakat. (A fajtafenntartás „C” lépcsőjében izolált blokkokban állítjuk elő a beltenyésztett 

vonalakat szabad elvirágzásban.) Itt került elvetésre a szemescirok és silócirok 

fajtaösszehasonlító kísérlet és a megfigyeléses kísérletek is. A fajtaösszehasonlító kísérleteket 

párhuzamosan homoktalajon is elvetettük. 

A vetés után hengerezéssel lezártuk a talajt, majd elvégeztük a vegyszeres gyomirtást. 

Alapkezelésben PLEDGE 50 WP-T ÉS SUCCESSOR T gyomirtó szerekkel védekeztünk az 

egy és kétszikű gyomok ellen. 

A kísérletek gyommentesen tartása érdekében a sorközöket kultivátoroztuk, a sorokat kézzel 

kapáltuk, és az utakat talajmaróval tartottuk tisztán. 

Elvégeztük a szükséges adat-felvételezéseket (kelés, kezdeti fejlődés, bugahányás ideje, 

virágzás ideje, növénymagasság, bugahossz, bugaszélesség, buganyél-hossz, MDMV 

fertőzöttség mértéke, kiegyenlítettség, refrakciós cukortartalom mérés).  

A bugahányás idején a cirok bugákat egyenként szigetelve izoláltuk, hogy a cirokvonalak 

homogenitását megőrizzük. A beltenyésztett restorer vonalakat és a még heterogén 

vonalindításokat (B és R vonalak) pergamen zacskóval, a keresztezésekhez felhasznált 

citoplazmás hímsteril anyavonalakat celofán zacskóval szigeteltük. 

A szigetelt bugákat egyenként betakarítottuk, valamint bonitáltuk és szelektáltuk, a 

feldolgozás, cséplés, tisztítás, bezacskózás, feldolgozási füzetbe beírás, számítógépre 

adatfelvitel készen van, az ezerszemtömeghez a magok számolása folyamatban van. 

 

28. kép. A GK Áron elismerési oklevele 
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JAVASLAT A KUKORICA ÉS CIROK EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSÁRA 

A gyakorlati növénynemesítés nem nélkülözheti azokat a vizsgálatokat, kutatásokat, amelyek 

jellegüknél fogva az elméleti vagy az alkalmazotti kutatás körébe tartoznak és közhasznúak. 

A mezőgazdasági termelés bármennyire tűnik évről évre ismétlődő tevékenységnek, közben 

változik. A fejlesztések új kérdéseket indukálnak, új feleletet kell adni.  

A termelők és felhasználók igénye mindig egy-egy meghatározott tulajdonság köré 

csoportosul. Például 2010-ben a gazdák a sok-sok belvizes tábla miatt elsősorban az igen 

korai, korai hibrideket keresték. 2011-ben Magyarország egyes kukoricatermő vidékén az 

aszály éve volt, más régiókban, főleg a Dunántúlon, pedig intenzív kukorica év volt. 2012-ben  

ismét óriási aszály károsított, főleg az Alföldön. 

A klímaváltozás, az egyes mikro körzetekben sokszor ellentételesen alakuló időjárási 

feltételek kialakulása arra készteti a nemesítőt, hogy genetikai anyaga formagazdag legyen, és 

lehetőleg minden tulajdonság forrása modern nemesítési anyagban rendelkezésre álljon.  

A nemesítés elsőszámú feladata a termőképesség állandó javítása. Ha a genetikai haladást 

vizsgáljuk, korábbi megállapítások szerint évi 100 kg termésnövekedés volt. Szerintünk ma 

nem olyan egyszerű genetikai haladást számolni, mert az egyik évről a másikra bekövetkező 

időjárási fordulat, az év genotípus kölcsönhatás nagyon zavaró tényező a számítások 

elvégzésében. 

Ha számoljuk, ha nem, az egyik oldalról a környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodás, a 

másik oldalról a termés minősége és a betegségektől való mentessége kötelező érvényű 

feladatokat ró a nemesítésre. 

A termék minőségét két oldalról közelítjük. A szemes kukorica élelmiszeripari 

feldolgozásában fontos helyet foglal el a grízgyártás. A szem szarus rétege a gríz alapanyaga, 

ezért a kedvező gríz kinyerésére a keményszemű kukoricák alkalmasabbak. Azonban ezek a 

típusok gyengébb termőképességűek. Kutatásunk a köztermesztésben jól szereplő és kedvező 

gríz kinyerésű hibridek kiválasztását tűzte célul. Korábban a Szegedi 349 hibridünket 

javasoltuk malomipari felhasználásra. Ma egy újabb hibridet ajánlhatunk, a GKT376-t. A 

GKT376 2014-ben kap állami elismerést és grízkihozatala eredményeink alapján átlagon 

felüli. 

A tömegtakarmány termelésben a siló kukorica nélkülözhetetlen növény. Számos vizsgálatot 

végzünk a kukorica siló minőségével kapcsolatban. Ezeket az eredményeket a nemesítésben 

hasznosítjuk. Bármennyire csökkent is a szarvasmarha állomány a silókukorica felhasználói 

kör ma már egyértelműen önállóan kezelendő. Ha korábban azt a nézetet vallották, hogy a 

legjobb szemes kukorica a siló termesztésben is a legjobb, ma egyértelmű, hogy a siló 

termesztésre külön minősített hibrideket kell vetni. 

 A kukoricát károsító betegségek közül a csőfuzáriumra kell igen nagy figyelmet fordítanunk. 

A csőfuzárium-ellenállóság az állami elismerésekkor feltétel, tehát megkerülni nem lehet. A 

kukoricán élő fuzárium fajok toxinokat termelnek, a toxinok pedig komoly 

egészségkárosodáshoz vezetnek. A fuzárium ellenállóságra a beltenyésztett vonalak 

előállításakor kell odafigyelnünk, csak olyan szülővonalakkal dolgozhatunk, amelyek 

ellenálló hibrideket eredményeznek. Közhasznú feladatunk, megfigyeléseink, ezzel 

kapcsolatos kísérleteink eredményeinek hasznosítása a nemesítési programunkon keresztül 

valósul meg.    
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Tisztában kell lennünk azonban azzal is, hogy a termesztendő kukorica hibridek fusárium 

ellenállósága önmagában kevés. A fuzárium mentességet úgy őrizhetjük meg, ha a 

termesztésnél, de főleg a tárolásnál is meggátoljuk a fuzárium jelenlétét. 

2012-ben egy újabb gomba az Aspergilius károsításáról is kaptunk híreket. Az Aspergilius az 

aflatoxint termeli, amelyet a kimondottan veszélyes toxinok közé sorolnak. 2013-ban az 

Aspergilus előfordulása korántsem volt olyan kétségbeejtő, mint egy évvel korábban. 

Azonban nem tekinthetjük lezártnak a dolgot, a betegség megfigyelésével gyűjtendő 

információk fognak segíteni abban, hogy a fertőzések fokozódása esetén megfelelően tudjunk 

védekezni. 

A Helminthosporium turcicum sem ismeretlen levélbetegség Magyarországon. Igaz több 

évtizedig szinte sehol sem fordult elő. Még mesterséges fertőzésekkel sem sikerült előidézni 

és genetikai anyagaink ellenálló képességéről képet alkotni. A helyzet azóta már változott. 

Harmadik éve, hogy megfigyeléseket tudtunk végezni a Gabonakutató Táplánszentkereszti 

Állomásán. A felvételezéseink egyértelműen bizonyítják, hogy nemesítési anyagunkban 

megvan a rezisztenciaforrás, és a forgalomban lévő hibridjeink közül számos ellenálló. 

Minden évben küldünk kísérleti hibrideket Ausztriába. Graz környékén minden évben olyan 

erős a Helminthosporium fertőzés, hogy ott a fogékony hibridek azonnal selejtezésre 

kerülnek.  

2012 ebben a kérdésben jelentős áttörést hozott. Az osztrák partnerünk örömmel újságolta, 

hogy jelentős előrelépést tapasztalt hibridjeink helminthosporiumos levélszáradásának 

megfékezésében. A tárgyalásaink során abban állapodtunk meg, hogy növelni fogjuk a 

tesztelendő hibridjeink számát. 2013-ban azonban még Ausztriában is minimális volt a HT 

fertőzés.  

A takarmánycirok hibridek termesztésével nagymértékben növelhető a szántóföldi 

növénytermesztés biztonsága, hiszen szélsőséges éghajlati viszonyok között (száraz–aszályos 

években, ill. belvizes területeken) is biztonságosabban, kisebb termésingadozásokkal 

termeszthetők, mint a legtöbb takarmánynövény. A korszerű igényeket is kielégítő 

ciroknemesítési munkánkkal a termelők elvárásainak próbálunk megfelelni az új cirok 

hibridek előállításával, mind a takarmánycélú, mind a bioenergia célú felhasználás irányában. 

Ehhez rendelkezünk a legújabb nemesítési igényeket is kielégítő cirokvonalakkal, de ezeket 

munkánk során folyamatosan bővítjük, alkalmazkodva a legújabb feltételekhez.  

A vegyszeres gyomirtási kísérleteknek köszönhetően új, cirokfélékre alkalmas gyomirtó 

szerekkel, és a használatukhoz szükséges technológiával rendelkezünk. Ezeket az 

információkat jól tudják hasznosítani a ciroktermelők és a növényvédős szakmérnökök is. 

Jelenleg nincs engedélyezett alapkezelésben használható egyszikű gyomirtó szer a cirokban, 

amit sürgősen pótolnunk kell.  Bár jó tapasztalatunk van a Successor T egyszikű gyomirtó 

hatásával, a szer engedélyeztetését még nem tudtuk megoldani.  

Kedvező tulajdonságai, főként kiváló alkalmazkodó- és szárazságtűrő képessége miatt a 

ciroknak nagyobb arányú termesztése lenne indokolt. Száraz, aszályos évjáratokban a 

cirokfélék vetésváltásba történő beillesztésével a termelés biztonsága jelentősen növelhető. 

Sajnos a takarmánykeverő üzemek nem építették be a technológiájukba a szemescirkot, mint 

abraktakarmányt, de célunk a szemescirok-takarmányozás előnyeinek megismertetése a 

feldolgozókkal, és beépítése a takarmánykeverékekbe.  
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A kukorica és cirok téma nemzetközi kapcsolatai 

Kukorica 

- State Institute for Variety Testing and Registration, Marasti 60, 71329 Bucharest 1, Románia 

- UKSUP, Pozsony, Szlovákia 

- Herr Martin Prüller, RWA, LW. Erzeugnisse, Saatgut, Innovation und Entwicklung, 

Business Park Vienna, Block C, Wienerbergstraße 3,1100 Wien, Ausztria 

- Interagros s.r.o., Léva, Szlovákia 

- Székely Kálmán S. C. Cercomagro SRL, Cerdhid, Maros megye, Románia 

- Himagromarketing, Kijev, Ukrajna 

 

Takarmánycirok 

Németország: Dr. Friedrich Jäger: AgriSem GmbH Energiepflazen –Beratung Service, 

Einbeck 

Bajor Földművelési és Környezetvédelmi Intézet,  

Bajor Technológiai és Fejlesztési Centrum, Straubing 

DSV (Deutsche Saatveredelung AG) 

University of Giessen 

Jugoszlávia, Újvidéki Egyetem Backi Petrovaci Kutató Állomása,  

Kína, Heilongjiang Agricultural Academy of Sciences  

Szlovákia, Školské hospodárstvo-Bušlak spol. s r. o  

Lengyelo., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. Zo. 

 

A kukorica és cirok téma hazai kapcsolatai: 

Kukorica 

- MTA Szegedi Biológiai Központ, 6726 Szeged, Temesvári körút 62. 

- Boszporusz’92 Kft., Pintér Zsolt, Solymár 

-Agromag Kft., Szeged 

-Hungaroseed Kft., Budapest 

 

Takarmánycirok 

Debreceni Egyetem AGTC Karcagi Kutató Intézet 

Debreceni Egyetem AGTC Növénytudományi Intézet 

SZTE Mezőgazdasági Kar Hódmezővásárhely 

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő (MGI) 

Alfaseed Kft, Karcag 

 

A témában rendezett bemutatók 

A bemutatók és szakmai napok sora már augusztusban megkezdődött. Augusztus partnerünk a 

Hungaroseed Kft és a Woodstock kft. kérésére szerveztünk előadást és fajta bemutatót 

Szegeden. Két előadást tartottunk. Mesterházi Ákos a kukorica fuzáriumos betegségekkel 

kapcsolatban tartott egy összefoglalót, Széll Endre pedig a kukoricatermesztés 

technológiájáról tartott összegzést, kitérve elsősorban a tőszámkérdésekre. 

A résztvevők Oroszországból, Ukrajnából, Fehéroroszországból és Litvániából érkeztek. Ők 

azok a szakemberek, 3o fő, akik a két partnercégünk kapcsolatát jelentik a különböző 
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országokban.. Bemutatkozásunk nagyban befolyásolja azt a képet, amelyet a jó üzlet 

érdekében képviselő partnereink szeretnének kialakítani. A szakemberek magyarországi 

útjának záró találkozóján számos dicsérő mondat hangzott el, és reméljük ez a pozitív élmény 

vetőmag megrendelésekre is hatással lesz. 

Szegeden 2013. szeptember 3-án tartottuk meg az országos kukorica, cirok és szója 

bemutatót. A bemutató a korábbi évek szokásos programja szerint lett megszervezve. A 

Gabonakutató központjában szakmai előadások hangzottak el, majd Kiszomboron megnéztük 

a fajtabemutatót. A fajtabemutatóban kukorica, cirok hibridek és szója fajták voltak elvetve. 

Tulajdonképpen minden olyan hibridet és fajtát ismertetünk, amelyre a 2014 tavasz vetőmag 

értékesítésünk épül. A szakmai napunk sikeres volt, több mint háromszáz vendég látogatott el 

hozzánk. 

A vendégeink között ezúttal egy 6 fős ukrán delegáció is volt. A delegációt a 

Himagromarketing partner cégünk szervezte, tagjai pedig a Ukrajna egyes megyéiből a több 

mint 100 ezer hektáron gazdálkodó gazdaságok vezetői voltak. Ők a Himagromarketing 

üzletfelei, azok a szakemberek, akik már a Gabonakutató repce és napraforgó hibridjeit 

termelik, vagy termeszteni szándékoznak. 

2013. szeptember 17-én Táplánszentkereszten szerveztünk bemutatót, szakmai előadásokkal 

és bemutató sor megtekintésével. A bemutatón közel 100 fő vett részt, elsősorban termelők. 

Az már hagyomány is Táplánon, hogy kimondottan kukoricatermelők jönnek el. 

2013. szeptember 26-án volt a cirok gyomirtási bemutató Kiskundorozsmán, amelyen 65 fő 

vett részt. A vegyszergyárak részéről a cirok gyomirtására szinte nincs fejlesztési program. 

Többnyire a forgalomban található szerek közül kell kiválasztani a megfelelőt. 

A területi képviselők a körzetükben sokszor más fajtatulajdonosokkal együtt szerveznek 

bemutatókat. Ezek kis térségi bemutatók, vevőtalálkozók.  

A téma szakmai indokoltsága 

A mezőgazdaság szolgálatában dolgozunk immár évtizedek óta. Eredményeink jelentős 

mértékben járulnak hozzá a terméseredmények növeléséhez, a kedvezőtlen természeti hatások 

mérsékléséhez. A feladatunk pedig csak növekszik, mert a klímaváltozás az utóbbi években 

szélsőséges időjárást eredményezett. 

Mindenki egyértelműen vallja, hogy a szárazság és általában a stressztűrés a hibridek 

elengedhetetlen jellemzője kell, hogy legyen, ellenkező estben már nem lesz piacképes. A 

klímarezisztenciával a betegség rezisztenciát kell párosítanunk. A kukoricánál a csövet 

károsító gombafajok, azok toxin termelése komoly egészség biztonsági kérdéseket vetnek fel.  

A Gabonakutató nemesítő tevékenységére évtizedek óta jellemző a komplex gondolkodás. 

Közhasznú tevékenységünk ötvöződik a szelekcióval az új fajták és hibridek előállításával. 

Minden természeti és gazdasági változást figyelemmel kísérünk, annak érdekében, hogy 

azonnal nemesítői programunk részévé tehessük. 

Fontos, hogy a tevékenységünk intézményi kerete továbbra is fennmaradjon. Az állami 

státusz azt is jelenti, hogy véd bennünket egy-egy gazdasági érdekcsoport hatásától és minden 

esetben alternatívát jelentünk a nagy nemzetközi vetőmag cégek portfoliójával szembe 
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3/A/3. NAPRAFORGÓ NEMESÍTÉSE ÉS ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 

 

A téma teljes neve:  

Versenyképes, kórokozókkal, szádorral szemben rezisztens, posztemergens kezelésben 

részesíthetői napraforgó hibridek, szelekciójához és termesztéstechnológiai fejlesztéséhez 

rezisztencianemesítési, biotechnológiai, beltartalmi kutatásokkal új alapanyagok, törzsek 

létrehozása. (Mészáros Géza,) 

A kutatás célkitűzése 

- Kiemelkedő termés és olajhozam 

- Magas olajtartalom (50%<) 

- Rezisztencia a legfontosabb betegségekre (Plasmopara h., Orobanche c.) 

- Egyéb betegségek ellen rendelkeznie kell egy jó általános toleranciával 

- Agronómiai tulajdonságok (szár és gyökérdőlés, koraiság, jó vízleadó képesség 

stb.) 

- Herbicid rezisztencia (IMI, SU) 

- Speciális zsírsavösszetétel (HO) 

A napraforgó termesztés helyzete 

A napraforgó vetésterülete 2013-ban megközelítette a 26 millió hektárt. Ebből az 

Európában vetett terület közel 19 millió hektár, aminek legnagyobb részét Ukrajna és 

Oroszország adja közel 13 millió hektárral. Az EU országok vetésterülete közel 4 millió 

hektár. 

A hazai napraforgó országos vetésterülete 2013-ban meghaladta a 600.000 ha-t. Az 

átlagtermés 2,4 t/ha volt és a betakarított magmennyiség elérte a 1,5 millió tonnát. A vetőmag 

piacon tovább emelkedett a herbicid toleráns hibridek aránya, ami elérte a vetett terület 

mintegy 90%-át. A hagyományos hibridek vetésterülete kb. 100.000 hektár volt, ami az 

utóbbi idők legkisebb mennyiségű eladását jelenti ezekből a hibridekből.  

A piaci igények állandóan változnak, amelyet egyrészt maga a felvevő piac határoz meg, 

másrészt a termelői oldalról is jelentkeznek olyan igények, amelyek meghatározzák a 

nemesítés célkitűzéseit.  

A napraforgó nemesítése a piaci igények figyelembevételével történik és az új 

hibrideknek meg kell felelni a fentebb említett kutatási célkitűzéseknek. 

 

Napraforgó nemesítés 

 

2013-ban a GK Kft napraforgó nemesítési programjában a következők valósultak meg: 

 Elit vonalak keresztezésével új populációk előállítása 

 Az új restorer vonalak kombinálódó képességének tesztelése cms elit vonalakkal 

 Az új fenntartó vonalak átalakítása cms vonallá és ezek tesztelése elit restorer 

vonalakkal 

 Rezisztencia gének beépítése az elit vonalakba 
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 Az új vonalakból előállított hibridek kombinálódó képességének tesztelése 

kisparcellás kísérletekben 

 

Az új F2 R és B populációkban a különböző tulajdonságok előfordulását a 70. táblázat 

mutatja. A táblázatból kitűnik, hogy az új populációk fejlesztésében már figyelembe vettük 

mind a hazai mind a Kelet-Európai piac új igényeként jelentkező herbicid toleráns vonalak 

fejlesztését, ill. ezeknek más fontos tulajdonsággal, magas olajsav tartalom és szádor 

rezisztencia, való kombinációit.  

Szintén előtérbe helyeztük a hagyományos vonalak fejlesztésében a szádor rezisztencia 

kialakítását, ami most már nélkülözhetetlen minden piacra kerülő hibrid esetében. 

Az olaj zsírsavösszetételének változtatásával egy speciális piaci szegmensre a magas 

olajsavas piacra fejlesztünk új vonalakat és hibrideket (HO). Ezek a hibridek az egészséges 

táplálkozás kialakításában fontos szerepet töltenek be és jelentőségük egyre nagyobb lesz. 

 

70.táblázat. Az új F2 R és B populációkban a különböző tulajdonságok előfordulása 

 

 Tulajdonság F2R pop F2B pop 

    2013 2013 

DM res + Or. Res pl6 + or5 3 3 

High oleic + DM + IMI HO+pl6+IMI 3 2 

High oleic + DM HO + pl6 2 1 

IMI tol. + DM res IMI + pl6 2 1 

IMI tol. + DM res + Or. Res IMI + pl6 + or5 3 3 

IMI plus + HO + DM CL plus + HO + pl6 1   

IMI plus CL plus 1 1 

Orobance res or5 3   

Orobance res or7 5   

IMI + HO + DM + OR7 IMI+pl6+HO+or7 2 2 

IMI + HO + DM + OR6 IMI+pl6+HO+or6 5 1 

IMI + HO + DM + OR5 IMI+pl6+HO+or5 3 1 

 

Az új cms vonalak általános kombinálódó képességének vizsgálatához 3 restorer 

vonallal állítottunk elő új hibrideket. Ezek közül 26 hibrid herbicid toleráns, 33 hibrid 

hagyományos normál olajsavas és 19 hibrid magas olajsavas volt. 

A tenyészkertben 2013-ban a 71. táblázatban láthatóan 723 hibrid teljesítményét 

vizsgáltuk 2221 kisparcellában. 

Ezen belül végeztünk kísérletet a NÉBIH-nek ahol 62 hibridnek vizsgáltuk a 

kaszattermését, kórtani, agrotechnikai tulajdonságait. A Caussade-nak 24 és a KE-TKI-nak 20 

hibridjét teszteltük szintén kaszattermésre és kórtani, agrotechnikai tulajdonságokra 

Tájkísérletet 3 kísérleti helyen végeztünk Kiszomboron, Bicsérden és Iregszemcsén. A 

kísérletek 20 hibriddel 3 ismétléses randomizált elrendezésben kerültek elvetésre, majd 

statisztikai módszerekkel értékeltük az eredményeket. 
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A próba hibridek általános kombinálódó képességét 15 kísérletben vizsgáltuk. Ezen 

belül egy 30 fajtás 3 ismétléses kísérletben az új imidazolinone toleráns hibrideket, szintén 30 

fajtás 3 ismétléses kísérletben vizsgáltuk az új magas olajsavas hibridek teljesítményét. A 

hagyományos hibrideket 908 parcellán teszteltük. 

71.táblázat. Napraforgó tenyészkertben végzett kísérletek 2013-ban 

 

Kisérlet neve 

Kísérlet 

kódja 

Hibrid 

db Parcella, db szám 

Tájkísérlet A101 20 240 

Regisztrált fajták 701 25 150 

GK_Trakaya C301 30 90 
GK-NS-Fund C302 30 90 

GK-Dobroudja C303 20 60 
GK-Hibrisol C304 25 75 

GK-NS-Nuseed HO C305 25 75 

GK-SV C306 25 75 
GK LO C307 20 60 

GK-HO1 C308 30 90 
GK-IMI C309 30 90 

SV Genetics C310 20 60 
TR-NS-NU C311 30 90 

GK-Mais C312 20  60 

GK-TC1 TC501 60 120 
GK-TC2 TC502 60 120 

GK-TC3 TC503 53 53 
Ziya2013 401 25 75 

Caussade RO 402 24 72 

Saaten Union 403 30 90 
KE-TKI 404-405 20 60 

NÉBIH IMI   36 144 
NÉBIH Szádoros 406 26 104 

Bemutató 102 15 30 
Caussade bér   24 48 

Összesen   723 2 221 

 

A nemesítési munka eredményeképpen a 72. táblázatban a 2013-ban regisztrációs 

kísérletekben szereplő herbicid toleráns IMI hibridek láthatók. A táblázatból látható, hogy két 

hibridünk másodéves a szlovákiai regisztrációs kísérletekben, míg 5 új hibridünk első éves, 

amiből 3 Magyarországon és 2 Romániában került bejelentésre. 

Egy szádor rezisztens hibridünk a SARAY Törökországban kapott állami elismerést 

2012-ben. Ez a hibridünk egy közepes olajsavas típus, olajsav tartalma 72-75%. 

72. táblázat. Állami (regisztrációs) kísérletekben szereplő herbicid toleráns IMI hibridek 

Név Kód Nemesítők Szlovákia Magyarország Románia 

      Év Bejelentő Év Bejelentő Év Bejelentő 

  IMI-2 BASF-GK Kft 2.év GK Kft         

GK Imola IMI-3 GK Kft 2.év GK Kft 1.év GK Kft     

  IMI-4 BASF-GK Kft     1.év GK Kft     

  IMI-6 GK Kft-BASF     1.év GK Kft     

GN10003 IMI IMI-9 BASF-GK Kft         1.év GK Kft 

GN10001 IMI   GK Kft         1.év GK Kft 
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A regisztrációs kísérletek eredményeit a 73. táblázat foglalja össze. Az IMI6 CLH-plus 

hibridünk a NÉBIH országos kísérleti eredménye alapján a kaszattermés vonatkozásában 

2,5%-ban meghaladta a csoport átlagát. Az ISTIS regisztrációs kísérletekben szintén jól 

szerepelt a GN10001 IMI hibridünk 99%-os eredménnyel.  

73. táblázat. Regisztrációs kísérletek eredményei, 2013. 

  

Fajták 

NÉBIH UKSUP ISTIS 

átlag rel. % átlag % átlag % 

IMI-6 CLHA Plus 3,64 102,5         

IMI-3 3,36 94,6 3,93 87,00     

IMI-4 CLHA Plus 3,23 91,0         

IMI2      3,81 84,35     

GN10003 IMI         3,44 90 

GN10001 IMI         3,79 99 

 

Napraforgó fajtafenntartás 

 

A tevékenység célja, hogy a hazánkban és a külföldön minősített szegedi és közös 

hibridek, továbbá a vizsgálatra bejelentett jelöltek vetőmagjának előállításához a keresztezési 

partnerek fajtatiszta genetikai-biológiai anyaga elegendő mennyiségben álljon rendelkezésre. 

A fajtafenntartás, a szülővonalak vetőmagjának felszaporítása folyamatos szelekció 

mellett, két lépcsőben történik.  

A pre-prebasic fenntartás során a nemesítői vetőmagot kisparcellákra vetjük el, ahol a 

virágzás előtt a cms anya és a fenntartó apa vonallal 15-20, morfológiailag homogén 

növénypárt jelölünk ki. Ezek közül a kórtani tesztelést, majd a betakarítást és végül a 

beltartalmi vizsgálatokat követően csak a legjobbakat szaporítjuk tovább.  

A pre-basic előállítás izolátor alatt történik, ahová csak a legkiválóbb minőségi és 

mennyiségi mutatókkal jellemezhető párok utódai kerülnek. Az izolátor 280 m2 alapterületű, 

2,5 m magas, tüllhálóval fedett izoláló sátor. A tenyészidőszakban szigorú szelekció folyik a 

morfológiai egyöntetűség és a 100 %-os vonaltisztaság elérése érdekében. Az izolátor alá 

virágzáskor egy közepes poszméhcsaládot telepítünk be, vagy kézzel végezzük el a 

megporzást. Tárgyévben 20 izolátor alatt 7 szülővonal fenntartására került sor, amelyből 180 

kg fajtatiszta vetőmag lett. Ez biztosítja majd, a már rendelkezésre álló pre-basic készlettel 

együtt a következő évi üzemi szaporítás alapját.  

29. kép. Izolátorsátrak és tányér izolátorok a napraforgó keresztezésekhez  
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3/A/4. REPCE, SZÓJA ÉS ALTERNATÍV NÖVÉNYEK NEMESÍTÉSE ÉS 

ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 

 

A téma teljes neve: 

Őszi káposztarepce genetikai alapjainak fejlesztése versenyképes őszi káposztarepce 

hibridfajták nemesítésének megalapozása céljából. A hazai szójatermesztés fejlesztése a 

genetikai bázis és a termesztés-technológia fejlesztésével. Alternatív növények: vöröshere, 

pohánka, muhar, köles biotípusok szelekciója, nemesítési alapanyagok létrehozása, 

fenntartása. (Falusi János, Falusi Jánosné) 

Őszi káposztarepce nemesítés alapozása, fejlesztése 

Génikus hímsteril rendszer kifejlesztése új típusú őszi káposztarepce hibridek 

nemesítéséhez. 

 

A repce a legújabb, nagy területen termesztett hibrid szántóföldi növényünk. Az elmúlt 

tíz évben túlsúlyba került a hibrid repce vetőmagok használata Magyarországon is a 

konvencionális fajtákkal szemben. Ezzel együtt a repce vetésterülete megtízszereződött és a 

termésátlag 40 %-kal növekedett.  

A hibrid vetőmag előállításához szükséges egy olyan módszer, amely tömeges és 

irányított megporzást tesz lehetővé. A kukorica hibrid vetőmag előállításnál alkalmazott 

címerezéssel ez tökéletesen megoldható. A himnős virágú növényeknél alkalmas lehet a 

gametocidok alkalmazása, az ön-inkompatibilitás kihasználása vagy hímsteril rendszerek 

alkalmazása. A gametocidok alkalmazása ma a búzában látszik sikeres megoldásnak. Az ön-

inkompatibilitás kihasználása káposztaféléknél általános, de a repcénél is találunk rá példát. A 

repcénél a hímsterilitás használata terjedt el. A „ogura” citoplazmás hímsterilitás egy speciális 

retek citoplazma használatán alapszik, amelyben a kloroplasztiszokat repce kloroplasztiszokra 

cserélték. Így sikerült kompenzálni az idegen citoplazma nemkívánatos mellékhatásait.  

A használható hibrid vetőmag előállításhoz szükséges még olyan pollenadó restorer 

vonal, amely lehetővé teszi a fertilitás helyreállítását a hibridekben. A restorer vonalakban 

egy olyan domináns gén van, amely szintén a retekből származik, és a hibridekben 

helyreállítja a normális pollentermelést.   

A citoplazmás hímsterilitással létrehozott hibridek mellett forgalomban vannak és 

népszerűek olyan repce hibridek, amelyeket nem citoplazmás, hanem génikus hímsterilitás 

használatával állítottak elő. A használatukról keveset lehetett tudni, ugyanis e hímsteril 

rendszerek működésének mikéntjét igyekeznek titokban tartani. A megismert génikus 

hímsteril rendszer domináns hímsteril gént és domináns restorer gént alkalmaz, amely 

episztatikus a domináns hímsteril génnel szemben. A domináns hímsteril gén a speciális 

környezeti hatások eredményeként átmenetileg fertillé tehető és öntermékenyíthető. 

A hibrid vetőmag előállításához négy célszerűen kialakított szülő vonal szükséges: 

1. Homozigóta domináns hímsteril vonal. 

2. „átmeneti” hímsterilitást fenntartó vonal, amely nem tartalmaz sem hímsterilitást sem 

restorer gént 
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3. Az 1. és 2. vonal hibridje, amely heterozigóta domináns hímsteril genotípusú és steril 

fenotípust mutat. Ezt használjuk a hibrid vetőmag előállításban anya vonalként. 

4.  Apa vonal, amely bármely repce vonal lehet, amelyik nem tartalmaz hímsterilitást és 

tartalmazza az előbb említett restorer gént. 

A módszer különös előnye az, hogy a legtöbb közönséges repce ezt a fajta hímsterilitást 

képes feloldani. Így nem szükséges az apa vonalakat restorer tulajdonságra nemesíteni. 

Könnyebben, szélesebb körből választhatunk beporzó apa vonalat.   

Az elmúlt években tesztkeresztezésekkel és molekuláris genetikai vizsgálatokkal 

sikerült megismerni e génikus hímsteril rendszer működését és megkezdtük új hímsteril 

vonalak fejlesztését. Elsőként öntermékenyítettünk néhány heterozigóta hímsteril egyedet. 

Ezekből homozigóta hímsteril vonalakat, és „átmeneti” hímsterilitást fenntartó vonalat 

tervezünk előállítani. A kihasadó fertilek nem tartalmaznak hímsterilitást és nem tartalmaznak 

restorer gént sem. A steril egyedek közül tesztkeresztezésekkel különítjük el a heterozigóta és 

homozigóta hímsteril típusokat. 

Az elmúlt évben 5 db hímsteril egyedet sikerült öntermékenyíteni. Az utódok tesztelését 

elkezdtük. A növények felnevelését és a tesztkeresztezéseket 2014-ben tervezzük elvégezni. 

A növények felnevelése az üvegházban folyamatban van. 

Új, nagy produktivitású, betegségeknek ellenálló, táplálkozási és ipari célra megfelelő 

minőségi tulajdonságokkal jellemezhető nemesítési alapanyagok létrehozása. 

Csatlakozásunk az Európai Unióhoz megkönnyítette a külföldi – európai – vetőmagok 

és fajták szabad értékesítését a hazai piacon. Ez több növénynél, és így a repcénél is azt 

eredményezte, hogy a hazai vetőmag piacon a nagy nemzetközi nemesítő és vetőmag 

cégekkel kell versenyeznünk. Természetesen ez jó lehetőség a számunkra is, mivel a mi 

fajtáink is eljuthatnak más európai országokba.  

Az elmúlt években a francia Maisadour Semences vállalkozással alakítottunk ki szoros 

együttműködést. Az együttműködés keretében francia hibrideket teszteltünk a 

tenyészkertünkben és a mi hibridjeinket tesztelik több európai országban, elsősorban 

Franciaországban, Németországban és Lengyelországban. E közös munka első eredménye az, 

hogy a TPR 24 jelű restorer vonalunkat több országban bejelentették egy közös hibrid 

szülőpartnereként: Dánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna és Oroszország. A 

hibrid különleges erőssége a kiváló télállóképesség és betegség ellenállóság, ami a TPR 24 

restorer vonalnak köszönhető. 

A repcenemesítési programunkban a következő kísérleti méretekkel és munkákkal 

számoltunk az elmúlt évben: 

 teljesítmény kísérletek vonalak és hibridek vizsgálatához 815 parcellán. 

 NÉBIH fajtakísérlet 116 parcellán, 

 Maisadour Semences közös hibrid kísérletet 483 parcellán, 

 fajtabemutatót 24 parcellán, 

 izoláló sátrakban 35 új hibridet állítottunk elő 22 hímsteril anyavonal és 7 restorer vonal 

felhasználásával, 

 vetett anyatő sorok 214db.  

 vetőmag előállítást végeztünk GKH 3705 (9 ha), GKH 0224 (20 ha) és GKH 2624 (15 ha) 

hibridekből, 

 TPB 36, TPS 36 vonalakból izolált vonalszaporításokat végeztünk. 

 új steril vonal előállítása visszakeresztezéssel (F1, BC1, BC2…)            18 db 

 új „B” vonal előállítás (F1, BC1, BC2…)                    6 db 
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 új restorer vonalelőállítás (F1, öntermékenyítés)                    6 db 

 teszthibrid előállítás                 72 db 

 

2013-ban új fajtaminősítésünk nem volt. 

 

Nagy olajsav tartalmú repce nemesítési alapanyagok tesztelése hasznosításuk előkészítése 

üzemi próbákkal 

Az olajos növények és a repce olajtartalma különböző zsírsav összetétel jellemezhető. A 

zsírsav összetétel meghatározza a növényolaj fizikai és kémiai tulajdonságait és ezzel együtt a 

használhatóságát a különféle felhasználási céloknak megfelelően. A nagyobb linol- és 

linolénsav tartalom csökkenti az oxidatív stabilitást, az olaj hamar avasodik és a gyengébb 

hőállósága miatt szélesebb körű felhasználása csak hidrogénezés után lehetséges. A 

hidrogénezés hatására nő a növényi olajok stabilitása. Az eljárás növeli a költségeket és a 

hidrogénezés eredményeként transzzsírsavak keletkeznek, amelyek a táplálékkal elfogyasztva 

károsak az emberi egészségre.  

A nemesítésben az olajsav tartalom növelése csökkenti a linol és linolénsav tartalmat. 

Nagy olajsav tartalom esetében lényegesen kevesebb linol és linolénsav tartalommal 

számolhatunk. Az elmúlt években a Szent István egyetem Növénygenetikai Tanszékével 

együttműködve nagy olajsav tartalmú nemesítési alapanyagokat szelektáltunk. Ebből egy új 

nagy olajsav tartalmú fajtát jelentettünk be állami fajtavizsgálatra. A fajta állami minősítést 

kapott és GK Trendi HO néven került bejegyzésre. A fajta hasznosítását zárt körben tervezzük 

megvalósítani. Egyelőre keressük a megfelelő partnereket a fajta hasznosításához.  

Az olajsav tartalom mérési eredmények felhasználásával lehetővé vált számunkra az, 

hogy a NIR készülékünkhöz olajsav és egyéb zsírsavak méréséhez kalibrációt készítsünk. 

Ennek segítségével a teljes nemesítési anyagunk zsírsav összetételéről képet kaphatunk. Az 

aratáskor a nedvességtartalom mérésekkel együtt az olaj tartalom és a zsírsav összetételről is 

tájékozódhatunk. Az elmúlt évben újabb nagy olajsav tartalmú nemesítési alapanyagot nem 

találtunk. Nagyobb olajsav tartalmat a korábban szelektált nagy olajsav tartalmú törzsek 

utódnemzedékeiben detektáltunk. Megkezdtük nagyobb olajsav tartalmú hibrid 

szülőpartnerek kialakítását, azaz hímsteril és restorer vonalak előállításához keresztezéseket 

végeztünk a nagy olajsav tartalmú vonalakkal. 

 

 

 

 

30. kép. Kisméretű repce izolátorok 
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Szója nemesítés alapozása, fejlesztése 

Nagy termőképességű szójafajták nemesítése 

A korábban nemesített Pannónia kincse szójafajtánk sikeres piaci bevezetése után a 

piaci részesedésünk stabilizálása és további növelése céljából a korábbiakhoz képest 

megnöveltük a nemesítési programunkat. Összesen 576 db 13,5 m
2
-es szójaparcellát, a 

fiatalabb nemzedékekből 480 anyatő sort vetettünk. A sorok hossza 5 m, a sortávolság 75 cm. 

A tenyészidő alatt különös figyelmet fordítottunk a virágzási és érési idő megfigyelésére. 

Szeretnénk a későbbiekben a Pannónia kincse szójafajtánál rövidebb tenyészidejű, nagy 

teljesítményű formákat szelektálni. Ezzel kiszélesíteni a fajtakínálatunkat. 

Az aszályos és forró nyár ellenére a szójaparcellák jól teremtek. A termések 1,5 és 4.2 

t/ha között változtak. 

Három elsőéves fajtajelöltünk versenyzett az állami fajtakísérletekben. Ezek közül egy a 

Táplán 2013-98 jelű a Pannonia kincséhez hasonló eredményeket adott. Ezt tovább vittük a 

következő évre. 

A 2013. évi tenyészkerti eredmények alapján a 2014. évben tovább tervezzük növelni a 

nemesítési programunkat. 

Szójatermesztés agrotechnikájának fejlesztése 

A Lajtamag KFT-vel együttműködve szója agrotechnikai kísérleteket állítottunk be a 

szója agrotechnika és a szójatermesztési szaktanácsadás fejlesztése érdekében. Az 

együttműködés keretében a következő kísérletek kerültek beállításra: 

1. Fajtakísérlet, vetéstechnikai kísérlet: 

Fajtakísérletet állítottunk be 15 perspektivikus szójafajtával. A fajtakísérletet kombináltuk 

különböző sortávolságokkal.  

Az alkalmazott parcellaméret 1,5x11m = 16,5m
2
, a fajták száma 15, ismétlések száma 4. 

Az alkalmazott sortávolságok: 25-, 36-, 50-, 75 cm
 
 

A kísérlet elrendezése: A fajták elrendezése véletlen blokk-, a sortávolságok osztott parcellás 

(split-plot) elrendezés szerint. 

2. Vegyszeres gyomirtási kísérlet 

A kísérletbe négy fajtát vetettünk. A gyomirtási kezelések: 

1. Kezeletlen kontrol 

2. Kapált kontrol 

3. Wing P 4 l/ha 

4. Pledge 0.08 kg/ha+Stomp 330 EC 5 l/ha 

5.  Wing P 4 l/ha     + poszt Refine 75 DF 10 g/ha 

6. Pledge 0.08 kg/ha+Stomp 330 EC 5 l/ha  + poszt Pulsar 40 SL 1 l/ha 

7. Wing P 4 l/ha      + poszt Refine 75 DF 10 g/ha megosztva 

8. Pledge 0.08 kg/ha+Stomp 330 EC 5 l/ha  + poszt Pulsar 40 SL 1 l/ha megosztva  

Az alkalmazott parcellaméret 1,5*11m = 16,5m
2
 

A kísérlet elrendezése: A kezelések elrendezése véletlen blokk-, a fajták osztott parcellás 

(split-plot) szerint. Az ismétlések száma 4. 

3. Baktériumos kísérlet: 

Bradyrhizobium (Rhizobium) japonikum kezeléseket alkalmaztunk vetőmagon és talajkezelés 

formájában. A kísérletben elvetett szójafajták száma 4. Kilenc féle oltóanyagot vizsgálunk 

vetőmagon és talajkezelés formájában. Az alkalmazott parcellaméret 1,5x11m = 16,5m
2
.
 

Ismétlések száma 3. 
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4. Műtrágyázási kísérlet 

Négy műtrágyázási kezelést állítottunk be, 4 fajtával, latin négyzet elrendezésben, a 

parcellaméret:11x8 m =88 m
2
 

Kezelés 
kg/ha hatóanyag 

N: . P: K 

1. kezeletlen kontrol 0 0 0 

2. Minimum szint a szaktanácsadás szerint 175 0 0 

3. mérlegszemléletű szint a szaktanácsadás szerint 206 33 49 

4. MÉM NAK irányelvek szerint 187 117 117 

A kísérleteket beállítottuk, learattuk, megmértük a parcella magterméseket és a beltartalmi 

paramétereket. A kísérletek kiértékelése folyamatban van. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. kép. Fent: virágzó szója, lent: érett és éretlen szója magok  
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Új csökkentett anti-nutritív tartalmú szójatípusok tesztelése és bevezetése a köztermesztésbe. 

A 2013. évben csökkentett tripszin inhibitor (TIU) tartalmú szójafajtákat vezettünk be a 

hazai szója vetőmag piacra. Ezek a szójafajták bizonyos korlátozásokkal hőkezelés nélkül 

közvetlenül felhasználhatók takarmányozásra. Elsősorban felnőtt állatokkal etethető, a 

szarvasmarha korlátlanul fogyaszthatja. Az ilyen típusú szójafajták használatától a hazai 

szójatermesztés nagyobb fellendülését várjuk, mivel ez nagyban segíti a felhasználás 

biztonságát, csökkenti a költségeket és javítja végtermék előállítás nyomon-követhetőséget. 

Tervbe vettük a tripszin inhibitor tartalom további csökkentését. Alacsonyabb tripszin 

inhibitor tartalom esetén a felhasználhatóság szélesebb körű lehet. 

A szója nagyobb tripszin inhibitor tartalma a nagy szójatermelő országokban nem okoz 

gondot, mivel a szója csaknem a teljes mennyiségét olajkinyerés céljából feldolgozzák. A 

procedúra eredményeként a tripszin inhibitor fehérjék denaturálódnak és nem szükséges 

további hőkezelés a felhasználáshoz. A hazai termésű szóját nem olaj kinyerés céljából 

hasznosítják, így külön – ipari eljárás keretében - kell hőkezelni a felhasználás előtt.  

Elsőként összesítettük az eddig történt mérések eredményeit a 74. táblázatban 

Az eredmények változatosak. A szabványos laborvizsgálatok költségesek és 

időigényesek. Egy mérés a NÉBIH laborban 20 000 Ft+ ÁFA a minta előkészítéssel együtt. A 

szegedi laborban egy hét alatt tíz mintát vizsgáltunk le. Nyilván ez az idő nagyobb 

gyakorlattal és megfelelő előkészületekkel csökkenthető lenne a későbbiekben. A 

szelekcióhoz szükséges nagy mintaszám vizsgálata reménytelenül nagy és költséges munka. 

74. táblázat. Szójafajták tripszin inhibitor tartalma, különböző mérések szerint 

s.sz 

Fajta 

TIU/mg/g 

MgSzH 2011 

decemberi 

eredmények 

TIU Mg/g 

Szegedi 

vizsgálatok 

2012 

tavaszán 

MgSzH 2012 augusztusi eredmények 

S.I.S 2012 TIU/mg 

/g 

ÁTLAG 

% 

A 

LEGMAGASABB=1

00% 

1 Prestopro     32.3 131 99.7   

2 Hilario 17.3 13.9 19.3 79 59.6 22.8 

3 Ascasubi 17.5 14.2 18.5 75 57.1 24.8 

4 Bahia 16.8 14.1 19.5 79 60.2 24.1 

5 Aires 16.8 14.5 17.2 70 53.1 20.4 

6 Astafor     20.8 85 64.2   

7 Isidor     28.3 115 87.3   

8 Pannonia Kincse 15.2 14.4 24.7 101 76.2   

9 Borostyán     32.4 132 100.0   

10 

Es Mentor/Ega702 

   25.4 103 78.4   

11 Sinara     28.9 118 89.2   

12 London     25.6 104 79.0   

13 

feltehetően Pannonia kincse, 

amely takarmányozásra ment   26.5 108 81.8  

               

  Primor 17.8 14.3        

  Átlag     24.6 100 75.8   

 

A NIR szelekció megalapozásához új TIU méréseket végeztünk célzottan kiválasztott 

mintákon a NÉBIH budapesti és a Gabonakutató szegedi központi laborjában. A mérések 

alapján kalibrációt készítettünk a NIR készülékünkhöz. Az első tapasztalatok alapján lesz 

lehetőség a NIR mérések alapján a nagytömegű, olcsó szelekcióra.  
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587 mintát mértünk meg PERTEN NIR készülékkel. A minták becsült TIU értékeinek 

megoszlása a következő volt: 

TIU mg/g db 

>20 14 

20 - 25 163 

25 - 30 209 

30 – 35 129 

35 - 40 70 

40< 2 

összesen 587 

A vizsgált minták kb 50. %-a olyan keresztezésből származik, amelyben az egyik szülő 

csökkentett TIU tartalmú volt. A későbbiekben a NIR készülékkel mért adatok alapján 

kiválasztott minták segítségével a mérés pontossága javítható. 

 

Alternatív növények nemesítésének alapozása, fejlesztése 

Vörös here, mohar, pohánka, köles fajták fenntartása 

Az alternatív növények csekély részarányt foglalnak el a vetésterületből, de nagy a 

jelentőségük egy adott terület hasznosításában, a biodiverzitás fenntartásában, vagy a 

termésük speciális felhasználása miatt. A pohánka kiváló méhlegelő és különleges értékű 

zöldtrágya. A köles jó madáreleség, és fontos szerepe van az egészséges táplálkozásban. A 

muhar madáreleség és speciális felhasználású szálastakarmány zölden és szárítva is. A 

vöröshere kiváló hagyományos felhasználású pillangós szálastakarmány. E növények 

különleges értékeit kihasználva jelentős jövedelem érhető el a hagyományos 

növénytermesztéshez képest, különösen a speciális hasznosítású területeken, pl.: belvizes és 

áradásos területek késői hasznosítása, gyenge adottságú területek stb. Nemesítési 

programunkban vöröshere, köles, muhar és pohánka növények fajtafenntartását végeztük. 

Minősített fajtáink: vöröshere: GK Tetra, GK Junior; köles: Fertődi 2, GK Piroska, GK Alba; 

Muhar: GK Erika; Pohánka: GK Oberon. 

A minősített fajtáink fajtafenntartása és a vetőmag biztosítása a termesztők számára 

közvetlen, vagy a vetőmag szaporítók és vetőmag forgalmazók közreműködésével történő 

vetőmag értékesítés formájában valósul meg. 

32. kép. Pohánka (GK Oberon) termése  és muhar (GK Erika) bugája. 
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Hibridárpa nemesítés elindítása 

 

A Gabonakutató Nonprofit Kft Növénynemesítő Kutatóállomásán, Táplánszentkereszten 

évek óta kutatjuk a különféle hímsteril formákat repce-, búza-, és árpa növényeknél a hibrid 

vetőmag előállítása céljából. A repcetermesztés ma már nagyobbrészt hibridfajtákat igényel, 

így a repcenemesítési programunkat is átállítottuk hibridfajták nemesítésére. 

Úgy tűnik, a közeljövőben az őszi árpa esetében van remény sikeres magyar hibridárpa 

fajták nemesítésére a következő szempontok alapján: 

- rendelkezésre áll megfelelő, irányított megporzásra alkalmas genetikai hímsteril-

restorer rendszer, 

- a szülővonalak szaporítása nem bonyolult, 

- az alkalmazásra kerülő technológia elfogadható áru vetőmag előállítást tesz lehetővé, 

- a hibridfajták kimagasló teljesítményűek, 

- van fizetőképes kereslet a magas biológiai értékű vetőmag használatára. 

Elkezdtük a hibridekhez szükséges szülővonalak kialakítását és szaporítását. A 2013-14. 

tenyészévben tervezzük az első hibrid vetőmag előállítást. Reményeink szerint néhány éven 

belül hibridfajtáink megjelenhetnek az állami fajtavizsgálatokban és a nagyüzemi próbákban 

is.  

A hibridárpa nemesítési programunkban hat hímsteril törzs izolált szaporítását kezdtük 

el. A következő 2013-2014 tenyészévben tervezzük az első teszthibrid vetőmag előállítását. 

Ezzel párhuzamosan megszerveztük restorer törzsek szelekcióját is. A hibridekhez hatsoros és 

kétsoros produktív őszi árpa típusokat használunk fel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. kép. Virágzó hímsteril árpa kalászok 
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A repce, szója, alternatív növények és hibrid árpa téma szakmai indokoltsága 

Az őszi káposztarepce termesztés jelentősége megnőtt az elmúlt években. A 

vetőmag piacon erős verseny alakult ki a multinacionális vetőmag nemesítő 

vállalkozások részvételével, túlsúlyával és jelentős befektetéseikkel. A versenyben 

szükséges és lehetséges eredményes együttműködés kialakítása olyan hazai és külföldi 

kutató, nemesítő és vetőmag forgalmazó vállalkozásokkal, amelyek nemzetközi 

együttműködéssel kívánják felvenni a versenyt a multinacionális vállalkozásokkal. 

Eredményes munkával és együttműködéssel lehetséges fajtáink szélesebb európai 

hasznosításának megszervezése. Ehhez feltétlenül szükséges a nemesítési programjaink 

erősítése, európai színvonalú genetikai és technikai fejlesztése. A sikeres fejlesztés és 

együttműködés hazai pozíciónkat is erősíti.  

A hazai szója termelés növelésével alapvető fontosságú nemzeti érdek a 

szántóföldjeinken az ésszerűtlen gabona túlsúly mérséklése. A gabonafélék értékesítése 

gyakran nehézségbe ütközik. A hazai szükségleteken felüli termény exportját nehezíti a 

nagyobb szállítási költség. Ugyanakkor jelentős mennyiségű szójadarát importálunk sok 

tízezer kilométer távolságból. Ennek jelentős részét célszerű helyettesíteni hazai termésű 

szójával. A hazai szójából jobb minőségű takarmány és egészségesebb élelmiszerek 

készíthetők. A szójatermelés növelése csak a jövedelmezőség javításával lehetséges. 

Szójakutatási programunk a jövedelmező hazai szójatermesztés növelését célozza új nagy 

termőképességű fajták nemesítésével és az agrotechnikai kutatások és szaktanácsadás 

fejlesztésével. 

Az alternatív növények termesztése és terményeik hasznosítása, új alternatív 

növények felkutatása sokféle gyakorlatias haszonnal jár: biodiverzitás fenntartása, 

szélsőséges tulajdonságokkal rendelkező szántóföldek hasznosítása, szálas takarmányok, 

felhasználás speciális diétákban, madáreleség, méhlegelő stb.. 

A hibridárpa nemesítés új kutatási terület, amelynek eredményeként új, őszi típusú, 

versenyképes árpahibridek kifejlesztését tervezzük.   

 

 

34. Táplánszentkereszti vetőmag bemutató 
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3/A/5. BÚZA, KUKORICA ÉS OLAJNÖVÉNYEK AGROTECHNIKÁJÁNAK 

FEJLESZTÉSE 

A téma teljes neve: 

A fenntartható növénytermesztést és a környezet védelmét szolgáló termesztéstechnológiai 

kutatások a főbb szántóföldi növényekkel műtrágyázási tartamkísérletekben, fungicid, 

herbicid, inszekticid kísérletek az új törzsek, vonalak, fajták, hibridek érzékenységének és az 

új készítmények hatékonyságának meghatározására. Intenzív, félintenzív, extenzív, öko-, 

bio- és precíziós fajtaspecifikus termesztési technológiák kidolgozása.  

Célkitűzések 

 A GK Kft-ben nemesített fajták és hibridek vetőmagcsávázásának fejlesztése. 

 Technológiai elemek (vetésidő, csíraszám, trágyázás, növényvédelem, stb.), és fajta-

specifikus technológiák kidolgozása. a fenntartható gazdálkodás megalapozására. 

 A genotípusra specifikált harmonikus műtrágyázás továbbfejlesztése a megtérülés, a 

mennyiség és minőség valamint a környezeti hatások optimalizálása érdekében. 

  Komplex technológiafejlesztés az éghajlati reagáló-képesség, valamint az élelmiszer- 

és környezetbiztonság növelésére. 

 Tartamkísérletek (Fülöpszállás, Szeged-Öthalom) 

 

3/A/5. 1. A kalászosok, olaj- és fehérjenövények termesztési eljárásainak 

fejlesztése eltérő talajokon (dr. Petróczi István Mihály) 

 

5.1.1. Csírázás-stimulátor vizsgálata őszi búza fajtákon 

A tenyészidőszakban a 30 éves átlagot 200 mm-rel (50 %) meghaladó csapadék nagy 

búzatermések kialakulását alapozta meg. A kísérlet szemtermés főátlaga 8,43 t/ha volt. (75. 

táblázat) Az „Exp. 3-2472” biostimulátor a vizsgált fajták közül három esetben (GK Öthalom, 

GK 02-11, GK Petur) tendenciájában (2-4 %-kal) növelte a termést, de ezek a többletek 

statisztikailag nem voltak igazolhatóak. A GK 44-12 fajtajelölt termését a biostimulátor 

kezelés 0,45 t/ha-val (6 %) szignifikánsan növelte. A vizsgált fajták átlagában mért 

terméstöbblet (0,31 t/ha = 4 %) is igazolható mértékűnek bizonyult. 

A vetőmagok csírázását a biostimulátor kezelés nem befolyásolta. A csírázás 

mértékében és intenzitásában mutatkozó eltérések nem voltak kifejezettek. A szántóföldi 

kelés időpontjában eltéréseket nem találtunk, mindegyik vizsgált fajta és kezelés a vetést 

követő 10. napon, október 27.-én kelt ki. A 2 leveles növények hajtás hosszúságát a standard 

átlaghoz (2 fungicid átlaga) képest az „Exp. 3-2472” kissé növelte. 
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75. táblázat. Magkezelések hatása a búza fajták szemtermésére 

Kezelés I. II. III. IV. Átlag D % 

GK Öthalom 

Kontroll 8,54 7,66 8,02 8,17 8,10 0,00 100 

Standard átlag 8,56 8,27 8,38 8,34 8,39 0,29 104 

Exp.3-2472 8,32 8,25 8,20 8,40 8,29 0,19 102 

Átlag 8,06 8,20 8,30 8,26 8,21 0,11 100 

SzD5%      0,31  

GK 02-11 

Kontroll 8,26 8,20 8,06 8,04 8,14 0,00 100 

Standard átlag 8,22 8,82 8,39 8,38 8,45 0,31 104 

Exp.3-2472 8,14 8,26 9,00 8,33 8,43 0,29 104 

Átlag 8,43 8,48 8,25 8,34 8,38 0,24 102 

SzD5%      0,51  

GK Petur 

Kontroll 8,37 8,80 8,51 8,24 8,48 0,00 100 

Standard átlag 8,67 8,68 9,24 8,58 8,79 0,31 104 

Exp.3-2472 8,57 8,62 8,64 9,22 8,76 0,28 103 

Átlag 8,70 8,80 8,68 8,68 8,71 0,23 106 

SzD5%      0,56  

GK 44-12 

Kontroll 7,54 8,34 8,70 8,24 8,21 0,00 100 

Standard átlag 8,22 8,36 8,62 8,48 8,42 0,21 103 

Exp.3-2472 8,32 8,53 8,78 9,02 8,66 0,45 106 

Átlag 8,41 8,70 8,58 8,43 8,53 0,32 104 

SzD5%      0,38  

4 fajta átlaga 

Kontroll 8,10 8,14 8,48 8,21 8,23 0,00 100 

Standard átlag 8,39 8,45 8,79 8,42 8,51 0,28 103 

Exp.3-2472 8,29 8,43 8,76 8,66 8,54 0,31 104 

Átlag 8,26 8,34 8,68 8,43 8,43 0,20 102 

SzD5%      0,13  

 

Szárba indulást követően az „Exp. 3-2472” a kontrollhoz képest szignifikánsan javította 

a sarjhajtásképződést. Ugyanakkor tendenciájában csökkentette a gyökértömeget, ezáltal 

szignifikánsan csökkentette a gyökér/hajtás arányt. A zászlóslevél zöld színének intenzitását 

(SPAD értékek) a biostimulátor kezelés mindkét felvételezési időpontban (május 9. és 29.) 

szignifikánsan csökkentette a csávázatlan kontrollhoz képest, de a csökkenés mértéke 

jelentéktelennek tekinthető (76. táblázat). 

A biostimulátorral végzett magkezelés a termés minőségi paramétereit (fehérjetartalom, 

Zeleny index) érdemben nem befolyásolta. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az 

„Exp. 3-2472” biostimulátorral végzett magkezelések a vizsgált fajták tavaszi bokrosodását 

kissé serkentették, szemtermésüket kissé növelték, a termés minőségét nem befolyásolták. 

A vegetációs időszak időjárása kifejezetten kedvezett a nagy termések kialakulásának 

(betegségek és klimatikus stresszek hiánya), mérsékelten meleg, csapadékos tavaszi időszak 8 

t/ha-t meghaladó terméseket eredményezett. 
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76. táblázat: Magkezelések hatása a búza fajták két időpontban mért SPAD értékeire 

Kezelés 

GK 

Öthalom 

GK  

02-11 

GK 

Petur 

GK  

44-12 ÁTLAG D 

2013. május 09. 

kontroll 568 573 686 624 613 0 

Standard 

átlag 552 566 674 618 603 -11 

Exp. 3-2472 556 571 683 622 608 -5 

ÁTLAG 559 570 681 621 608 -5 

SzD5%      5,0 

2013. május 29. 

kontroll 602 628 706 632 642 0 

Standard 

átlag 584 611 685 620 625 -17 

Exp. 3-2472 591 619 697 628 634 -8 

ÁTLAG 592 619 696 627 634 -8 

SzD5%      3,7 

 

5.1.2. Biostimulátorok vizsgálata őszi búza kísérletben 

A kezeléseket követően, a növényállományon fitotoxicitást nem tapasztaltunk. A 

kísérlet szemtermés főátlaga 8,39 t/ha volt, ami elsősorban a tenyészidőben hullott, kedvező 

eloszlású csapadék többlet (+200 mm a sokévi átlaghoz képest) következménye. (77. táblázat) 

A Megafol korábbi alkalmazása a gyomirtáshoz kapcsolódott (Colombus 1,5 l/ha). A 

kontrollhoz viszonyítva a Megafol hatására 0,11 t/ha terméstöbbletet mértünk, ami kissé 

elmaradt az igazolható mértéktől (0,15 t/ha). Ugyanezen időpontban alkalmazott Amalgerol a 

kontrollhoz viszonyítva 0,07 t/ha-val „csökkentette” a termést, ami szintén nem bizonyult 

szignifikáns eltérésnek. A Megafol 0,18 t/ha–val több termést eredményezett, mint az 

Amalgerol, ami csekély szignifikáns többletet jelent. 

77. táblázat. Megafol kezelések hatása a GK Petur őszi búza szemtermésére 

  BBCH 31-33 BBCH 61 t/ha D % 

1 Kontroll (CB 1,5)  8,15 0,00 100 

2  Osiris 2,0 8,80 0,65 108 

3 Megafol 2,0 (CB 1,5)  8,26 0,11 101 

4  Megafol 3,0 (OS 2,0) 8,56 0,40 105 

5 

Amalgerol 3,0 (CB 

1,5)  8,08 -0,07 99 

6  

Amalgerol 4,0 (OS 

2,0) 8,49 0,34 104 

  Átlag   8,39 0,24 103 

 SzD5%   0,15  

 

A Megafol későbbi alkalmazása az első fungicid kezeléshez kapcsolódott (Osiris 2,0 

l/ha). Ekkor a kombináció 0,4 t/ha szignifikáns terméstöbbletet adott a kontrollhoz képest. A 

fungicid kezelés önmagában 0,65 t/ha–val nagyobb termést eredményezett a kontrollnál és 

0,25 t/ha-val többet, mint, a Megafol kombinációjával. Tehát a Megafol szignifikánsan 
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rontotta az Osiris teljesítményét. A Megafolnak az Amalgerolhoz képest mutatkozó előnye 

ebben az alkalmazási időpontban (0,06 t/ha) nem volt igazolható mértékű. 

A zászlóslevél színének mért adatai (SPAD) alapján a Megafol és az Amalgerol 

egyaránt mérsékelték a levelek zöld szín intenzitását. A biostimulátorok a korábbi alkalmazást 

követően mindhárom mérési időpontban, közel azonos mértékben csökkentették a SPAD- 

értékeket a kontrollhoz képest. A későbbi permetezéseket követően, az utolsó mérési 

időpontban (május 29.) a Megafol kevésbé, az Amalgerol jelentősebben csökkentette a 

zászlóslevélen mért SPAD –értékeket. 

A Megafol kezelések a GK Petur fajta minőségi paramétereit érdemben nem 

módosították. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a Megafol korábbi alkalmazása 

szignifikánsan jobb eredményt adott, mint a későbbi, amikor az Osiris fungicidhez képest 

0,24 t/ha-val csökkentette a termést. A Megafol korábbi alkalmazása kissé kedvezőbb volt, 

mint az Amalgerol standard kezelése. A kísérletet stressz-mentes, az átlagosnál 

csapadékosabb évjáratban végeztük, ami 8 t/ha feletti terméseket alapozott meg, így a stressz-

protektív hatások kevésbé érvényesülhettek. 

 

5.1.3. Tritikálé agrotechnikai vizsgálatok 

A vetőmagminőség növelése érdekében kilenc csávázási technológia összehasonlító 

vizsgálatát végeztük el négy tritikálé genotípuson. A GK Szemes termését a csávázószerek a 

kontrollhoz képest érdemben nem befolyásolták. A vizsgált termékek közül a Rancona 15 ME 

igazolhatóan jobb eredményt adott, mint a Yunta Quattro (+0,41 t/ha), Vitavax 2000 és a 

Lamardor 400 FS. A GK Rege és GK Idus fajták termésére a csávázószerek többsége pozitív 

(0,25-0,67 t/ha) hatást gyakorolt. A genotípusok átlagában hat csávázószer adott igazolható 

terméstöbbletet, de közöttük szignifikáns eltéréseket nem találtunk (78. táblázat). 

78. táblázat. Csávázószerek hatása a tritikálé fajták szemtermésére 

Kezelés Rege D Idus D Szemes D Tc 05 D Átlag D 

Orius 5 7,83 0,29 6,42 0,54 7,30 0,11 8,22 0,21 7,44 0,29 

Rancona 15 7,79 0,25 6,46 0,58 7,32 0,13 8,02 0,01 7,40 0,25 

Biosild Top 8,08 0,53 6,31 0,43 7,14 -0,06 8,07 0,06 7,40 0,25 

Yunta Q 8,21 0,67 6,24 0,36 6,92 -0,28 8,14 0,13 7,38 0,23 

Celest Top 7,70 0,15 6,35 0,47 7,30 0,11 8,16 0,15 7,37 0,22 

Kinto Duo 7,83 0,29 6,27 0,39 7,18 -0,02 8,19 0,18 7,37 0,22 

Átlag 7,81 0,27 6,29 0,41 7,13 -0,06 8,03 0,02 7,32 0,17 

Rancona 

IM 7,84 0,30 6,42 0,54 7,12 -0,07 7,87 -0,14 7,31 0,16 

Vitavax 

2000 7,57 0,03 6,36 0,48 6,95 -0,25 7,86 -0,15 7,18 0,03 

Lamardor 7,77 0,23 6,23 0,35 6,94 -0,25 7,79 -0,22 7,18 0,03 

Kontroll 7,54 0,00 5,88 0,00 7,19 0,00 8,01 0,00 7,15 0,00 

SzD5%  0,25  0,40  0,35  0,18  0,22 

 

A fenntarthatóság fejlesztése érdekében hét tritikálé genotípust vizsgáltunk két 

technológiai modellben. A mérsékelt anyagköltségű (Low input = 250 cs/m
2
 fungicid nélkül) 

technológia a fajták átlagában egyenértékűnek bizonyult a drágább (High input = 500 cs/m
2
 

fungiciddel) technológiával. Két genotípus az olcsóbb technológia hatására szignifikánsan 

jobb eredményt adott, melyek közül az egyik a GK Szemes volt (79. táblázat). 
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79. táblázat. Technológiai modellek hatása a tritikálé genotípusok szemtermésére 

Fajta "LOW" "HIGH" Átlag D % D (b-a) % (b/a) 

TC-37 8,71 8,76 8,73 1,07 114 0,05 101 

GK REGE 7,83 8,02 7,93 0,27 103 0,20 102 

TC-5 8,46 7,29 7,87 0,21 103 -1,17 86 

GK SZEMES 7,85 7,55 7,70 0,04 100 -0,31 96 

ADVERDO 7,67 7,64 7,66 0,00 100 -0,03 100 

TC-18 7,22 7,42 7,32 -0,34 96 0,19 103 

GK IDUS 6,53 6,37 6,45 -1,21 84 -0,17 97 

Átlag 7,75 7,58 7,66 0,00 100 -0,18 98 

SzD5%    0,51  0,28  

 

Az állóképesség javítását célzó kísérletben hét technológiai változatot vizsgáltunk négy 

genotípuson. A GK Szemes szárszilárdítására legkedvezőbbnek mutatkozó kezelés a 

kontrollhoz képest 0,58 t/ha terméstöbbletet eredményezett. Ugyanakkor egy másik regulátor 

alkalmazása kockázatos, hatására 0,51 t/ha terméscsökkenést mértünk. 

Trágyázási tartamkísérletben őszi búza és tritikálé fajták tápanyag-reakcióját 

hasonlítottuk össze. A GK Szemes tápanyag hasznosító képessége több kenyérbúzáét 

szignifikánsan meghaladta. A tritikálék előnye a búzákhoz képest az NPK adagok növelésével 

arányosan növekedett. A legnagyobb eltérést a 120+60+60, valamint a 180+60+60 NPK 

kezelések hatására mértük, amely esetekben a tritikálék átlagosan 13-19%-kal többet 

teremtek, mint a kenyérbúzák (80. táblázat). 

80. táblázat. NPK adagok hatása a kalászos genotípusok termésére tartamkísérletben 

FAJTA / 

NPK 60-0-0 

60-60-

60 D 120-60-60 D 180-60-60 D Átlag 

GK Szemes 2,73 4,98 2,25 5,79 0,81 7,24 1,45 5,18 

Tritikálé 

átlag 2,41 4,98 2,57 6,01 1,03 7,17 1,16 5,14 

GK Rege 2,10 4,99 2,89 6,23 1,25 7,11 0,88 5,11 

GK Futár 2,99 4,58 1,59 5,24 0,66 6,84 1,61 4,91 

GK 44-12 2,82 4,04 1,22 5,29 1,25 7,24 1,95 4,85 

GK Berény 2,81 4,07 1,26 5,91 1,85 6,22 0,31 4,75 

GK Fény 2,59 4,64 2,05 4,92 0,28 6,74 1,83 4,72 

GK Kőrös 2,28 4,50 2,22 5,44 0,95 5,91 0,47 4,53 

Búza átlag 2,38 4,32 1,95 5,05 0,72 6,33 1,29 4,52 

GK Rozi 2,37 4,31 1,94 4,88 0,57 6,29 1,42 4,46 

GK 02-11 1,71 4,42 2,71 4,63 0,21 6,38 1,76 4,28 

GK Petur 2,42 4,06 1,64 4,47 0,41 6,08 1,61 4,26 

GK Csillag 1,97 4,32 2,35 4,79 0,47 5,82 1,03 4,22 

GK Békés 1,80 4,33 2,53 4,90 0,58 5,83 0,93 4,22 

SzD5%   0,62  0,56  0,59  
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5.1.4. Szója technológiák vizsgálata 

A provokatív körülmények között beállított kisparcellás kísérlet gyenge-közepes 

terméseket adott, fajtától és kezeléstől függően 0,88-3,19 t/ha közötti eredményekkel (81. 

táblázat). A vizsgált oltóporos kezelések között igazolható eltéréseket nem találtunk, a kisebb 

vetőmag mennyiség (500cs/m
2
) kevesebb termést eredményezett, mint a sűrűbb vetés 

(600cs/m
2
). A vizsgált fungicid és biostimulátor kezelések érdemben nem befolyásolták a 

termés mennyiségét. 

81. táblázat. Technológiai kezelések hatása a szója fajták szemtermésére 

No. KEZELÉS AIRES BAHIA P.KINCSE HILARIO Átlag D 

1 500cs/m
2
 (oltatlan) 1,06 1,83 1,53 1,78 1,55 -0,45 

2 500cs/m
2
 (Iregi op.) 0,88 1,85 1,52 1,94 1,55 -0,45 

3 600cs/m
2
 (Iregi op.) 1,40 2,38 2,23 2,28 2,07 0,07 

4 600cs/m
2
 (Becker)*st. 1,42 2,14 2,47 1,97 2,00 0,00 

5* Starter 10g  1,29 1,68 2,30 1,31 1,64 -0,36 

6* Starter 10g+ AGS 1g 1,36 1,91 3,06 1,90 2,06 0,06 

7* NGR 20g 1,61 1,79 2,79 2,28 2,12 0,12 

8* NGR 20g + Trifender 1g 1,62 1,63 1,67 2,30 1,80 -0,20 

9* OpN fungicid 1,0 + OGG 10,0 1,66 1,74 1,68 2,06 1,79 -0,21 

10* OpN fungicid 1,0 + MFL 2,0 1,87 1,81 2,33 2,08 2,03 0,02 

11* OpN fungicid 1,0 + FYL 1,0 1,79 1,84 2,42 1,79 1,96 -0,04 

12* "AGS 2" (3L)+"AGS 3" (+2hét) 1,70 2,29 3,19 1,82 2,25 0,25 

  Átlag 1,47 1,91 2,27 1,96 1,90 -0,10 

 SzD5%      0,48 

 

A starter trágyázás mindegyik vizsgált fajta termését kissé csökkentette. Az „AGS” 

trágya a Hilario fajta kivételével, tendenciózus terméstöbbleteket eredményezett. A két 

kezelés közötti eltérés, a fajták átlagában szignifikánsnak bizonyult. 

5.1.5. Napraforgó komplex technológia fejlesztése  

A március – május időszakban lehullott 295 mm csapadék késleltette a kísérlet vetését, 

másrészt a talaj hosszantartó víztelítettségét eredményezte. A hibridek kelése és kezdeti 

fejlődése vontatottá vált, ami különösen az „IMI-1” hibridet sújtotta, az „IMI-2” lényegesen 

jobban tolerálta a kedvezőtlen körülményeket. A preemergens gyomirtási változatok közül a 

Wing P vizuálisan kiegyenlítettebb, fejlettebb állományt eredményezett a kezdeti időszakban, 

mint a Gardoprim + Oxy + Dual technológia, de a Pulsar permetezést követően fordított 

tendenciát figyeltünk meg. 

A vizsgált hibridek közül az „IMI-1” (82. táblázat) a kezelések átlagában 1,43 t/ha 

kaszattermést produkált, 0,34 t/ha-val kevesebbet, mint az „IMI-2” hibrid (1,77 t/ha). A 

startertrágya nélküli parcellákon a korábbi fungicid alkalmazás szignifikánsan eredményesebb 

volt, mint a későbbi permetezés. 

A Pictor 0,39 t/ha-ral (30 %), az Amistar Xtra 0,37 t/ha-val (29 %) adott nagyobb 

termést a korábbi permetezés hatására, mint a későbbi kezelés eredményeként. A két fungicid 

közötti eltérések nem voltak igazolható mértékűek. A startertrágyázás tendenciájában kisebb 

terméseket eredményezett, mint a trágyázatlan kontroll, szignifikánsan csökkentve a korai 

Pictor kezelés eredményét. 

A vizsgált két gyomirtási változat közül a Gardoprim + Oxy + Dual kombináció 

nagyobb terméseket eredményezett, mint a Wing P – Pulsar technológia, de ez csak két 
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kezelésnél volt igazolható mértékű. Az Amistar Xtra mindkét alkalmazási időpontban 

szignifikánsan kevesebbet termett a Wing P – Pulsar gyomirtással, mint a Gardoprim + Oxy + 

Dual kombináció alkalmazásánál. A terméscsökkenés mértéke 0,21-0,24 t/ha (13-22 %) volt. 

82. táblázat. Fungicidek, startertrágyák és herbicidek hatása az „IMI-1” kaszattermésére 

 T-1 T-2 KONTROLL D Starter10,0 D D Starter 

1 Kontroll - 1,43 0,00 1,35 0,00 -0,08 

2 Pictor 0,5 - 1,68 0,25 1,43 0,08 -0,25 

3 - Pictor 0,5 1,29 -0,14 1,33 -0,02 0,05 

4 Amistar X 1,0 - 1,61 0,18 1,60 0,25 -0,01 

5 - Amistar X 1,0 1,24 -0,19 1,31 -0,04 0,08 

  Átlag 1,45 0,02 1,41 0,05 -0,04 

  SzD5%  0,14  0,27 0,21 

 T-1 T-2 GP-OXY-DU D WING-PUL D D Herbicid 

6 Kontroll - 1,36 0,00 1,43 0,00 0,06 

7 Pictor 0,5 - 1,60 0,24 1,51 0,08 -0,09 

8 - Pictor 0,5 1,36 0,00 1,26 -0,17 -0,10 

9 Amistar X 1,0 - 1,71 0,35 1,50 0,07 -0,21 

10 - Amistar X 1,0 1,39 0,03 1,16 -0,27 -0,24 

  Átlag 1,48 0,12 1,37 -0,06 -0,12 

  SzD5%  0,28  0,14 0,21 

 

Az „IMI-2” hibrid (83. táblázat) a starter trágya nélküli kontroll parcellákon jobb 

fungicid hatásokat mutatott, mint a starterezett állományokon. Ennél a hibridnél a Pictor 

későbbi permetezése szignifikánsan több (0,30 t/ha = 16 %) termést adott, mint a korábbi. A 

kontrollhoz képest 0,43 t/ha-ral (25 %) nagyobb termést mértünk a későbbi Pictor kezelés 

hatására. Ez szignifikánsan meghaladta az Amistar Xtra eredményét (0,23 t/ha = 13 %). 

A startertrágyázott parcellák átlagosan 0,22 t/ha-val (12 %) teremtek kevesebbet, mint a 

starterezés nélküli kontroll. A második Pictor, és mindkét Amistar Xtra időzítés 

szignifikánsan kisebb terméseket eredményeztek a starterezett állományban, mint a 

trágyázatlanban. Az eltérés 0,32-0,38 t/ha (17-20 %) között változott. 

83. táblázat. Fungicidek, startertrágyák és herbicidek hatása az „IMI-2” kaszattermésére 

 T-1 T-2 KONTROLL D Starter 10,0 D D Starter 

1 Kontroll - 1,67 0,00 1,64 0,00 -0,04 

2 Pictor 0,5 - 1,80 0,13 1,79 0,15 0,00 

3 - Pictor 0,5 2,10 0,43 1,74 0,10 -0,36 

4 Amistar X 1,0 - 1,94 0,27 1,62 -0,02 -0,32 

5 - Amistar X 1,0 1,90 0,23 1,52 -0,12 -0,38 

  Átlag 1,88 0,21 1,66 0,02 -0,22 

  SzD5%  0,16  0,16 0,14 

 T-1 T-2 GP-OXY-DU D WING-PUL D D Herbicid 

6 Kontroll - 1,97 0,00 1,34 0,00 -0,63 

7 Pictor 0,5 - 1,94 -0,03 1,65 0,31 -0,30 

8 - Pictor 0,5 2,16 0,19 1,69 0,35 -0,47 

9 Amistar X 1,0 - 1,98 0,00 1,58 0,24 -0,39 

10 - Amistar X 1,0 1,98 0,01 1,44 0,10 -0,54 

  Átlag 2,01 0,04 1,54 0,20 -0,47 

  SzD5%  0,16  0,23 0,18 
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Az „IMI-2” hibriden a Wing – Pulsar gyomirtási technológiával igazolhatóan jobb 

fungicid hatásokat lehetett elérni, mint a Gardoprim + Oxy + Dual kombinációval. A korábbi 

Pictor kezelés 0,31 t/ha (23 %) a későbbi 0,35 t/ha (26 %), a korábbi Amistar Xtra 0,24 t/ha 

(17 %) terméstöbbletet eredményezett a kezeletlen kontrollhoz képest. Ugyanakkor a Wing P 

– Pulsar technológia átlagosan 0,47 t/ha (24 %) terméscsökkenést okozott a Gardoprim + Oxy 

+ Dual kombinációhoz viszonyítva. A legnagyobb terméscsökkenést (0,63 t/ha = 32 %) a 

fungicid nélküli kontroll parcellákon mértük. Kevésbé volt depresszív a Wing P – Pulsar 

hatása a Pictor (-0,3 t/ha = 15 %) és az Amistar Xtra (-0,39 t/ha = 21 %) korábbi 

alkalmazásainál. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a gyenge kezdeti fejlődésű állományokban 

a starter trágyázás és a Pulsar alkalmazása egyaránt rontották a fungicid kezelések eredményét 

a termésképzésben. Mindkét technológiai tényező hatása kifejezettebb volt – az egyébként 

produktívabb – „IMI-2” hibriden, mint az „IMI-1” esetében. 

 

5.1.6. Fungicid kezelés vizsgálata kukorica műtrágyázási tartamkísérletben 

A vizsgált kukorica hibridek és NPK kezelések szemtermés főátlaga 7,53 t/ha volt. A 

február-június időszakban lehullott 349 mm csapadék, a július-augusztusi aszály hatását 

jelentősen enyhítette, és a kezelésektől függően nagy terméseket alapozott meg. 

84. táblázat. Fungicid kezelés hatása a FAO 280 kukorica hibrid szemtermésére 

No. NPK Kontroll Fungicid Dkezelt Átlag DNPK 

1 N0PK0 4,89 4,93 0,03 4,91 0,00 

2 N0PK1 5,42 6,43 1,01 5,93 1,02 

3 N0PK2  5,06 6,16 1,10 5,61 0,70 

4 N0PK3 5,66 5,96 0,31 5,81 0,90 

5 N1PK0 5,35 6,05 0,70 5,70 0,79 

6 N1PK1  6,49 6,89 0,40 6,69 1,78 

7 N1PK2  6,47 6,74 0,27 6,61 1,70 

8 N1PK3 6,64 7,32 0,68 6,98 2,07 

9 N2PK0 5,94 5,95 0,01 5,94 1,03 

10 N2PK1  7,53 7,93 0,40 7,73 2,82 

11 N2PK2  7,26 8,28 1,01 7,77 2,86 

12 N2PK3 9,56 9,11 -0,45 9,33 4,42 

13 N3PK0 6,11 6,08 -0,02 6,10 1,19 

14 N3PK1  9,02 10,15 1,12 9,58 4,67 

15 N3PK2  9,49 10,12 0,63 9,81 4,90 

16 N3PK3 10,35 10,76 0,42 10,55 5,64 

 Átlag 6,95 7,43 0,48 7,19 2,28 

 SzD5%   0,79  0,94 

 

Az igen korai (FAO 280) hibrid (84. táblázat) átlagosan 7,19 t/ha termése, kezeléstől 

függően 4,89-10,76 t/ha között változott. Ezen a hibriden mértük a legkedvezőbb fungicid 

hatásokat. Az NPK kezelések átlagában, a kezeletlen kontrollhoz (6,95 t/ha) képest, a fungicid 

kezelés (7,43 t/ha) 0,48 t/ha (6%) terméstöbbletet eredményezett. A 120+60+60 (N2PK2) 

műtrágyaszinten 7,26 t/ha-ról 8,28 t/ha-ra (14%-kal) növelte a hibrid termését. A 90+30+30 

(N3PK1) tápanyagszinten elért 1,12 t/ha (12%) többlettel 10,15 t/ha szemtermést értünk el. Az 
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átlagosnál kisebb terméseket megalapozó tápanyagszintek közül, a N-hiányos 0+30+30, 

valamint 0+60+60 (N0PK1 –PK2) kezelésekben 1t/ha (20%) körüli terméstöbbleteket kaptunk. 

A FAO 380 hibrid (85. táblázat), kiemelkedően produktív volt a kísérletben. Átlagos 

termése (7,87 t/ha) 4,89-10,69 t/ha értékek között helyezkedett el. A vizsgált fungicid az 

NPK-szintek átlagában 0,26 t/ha terméstöbbletet eredményezett, ami 0,22 t/ha-ral kevesebb, 

mint a korábbi érésű FAO 280 hibrid eredménye. A nagyobb terméseket adó 

tápanyagszinteken a hatás nem volt szignifikáns, csak a PK-túlsúlyos (N0PK1-PK2 és N1PK3) 

esetekben eredményezett az 1 t/ha-t igazolhatón meghaladó többleteket. 

85. táblázat. Fungicid kezelés hatása a FAO 380 kukorica hibrid szemtermésére 

No. NPK Kontroll Fungicid Dkezelt Átlag DNPK 

1 N0PK0 4,89 5,52 0,63 5,20 0,00 

2 N0PK1 6,23 7,40 1,17 6,82 1,62 

3 N0PK2  6,08 7,09 1,01 6,59 1,39 

4 N0PK3 6,27 6,96 0,69 6,61 1,41 

5 N1PK0 6,70 6,82 0,12 6,76 1,56 

6 N1PK1  7,67 8,01 0,34 7,84 2,64 

7 N1PK2  7,55 7,56 0,01 7,55 2,35 

8 N1PK3 6,80 8,05 1,25 7,43 2,23 

9 N2PK0 6,79 6,02 -0,77 6,40 1,20 

10 N2PK1  8,79 8,71 -0,08 8,75 3,55 

11 N2PK2  8,44 8,50 0,06 8,47 3,27 

12 N2PK3 9,89 9,97 0,08 9,93 4,73 

13 N3PK0 7,04 6,93 -0,11 6,99 1,79 

14 N3PK1  10,61 10,30 -0,31 10,46 5,26 

15 N3PK2  10,23 10,63 0,40 10,43 5,23 

16 N3PK3 9,84 9,58 -0,26 9,71 4,51 

 Átlag 7,74 8,00 0,26 7,87 2,67 

 SzD5%   0,74  0,94 

 

A FAO 470 volt a kísérlet legkésőbbi hibridje, 7,53 t/ha átlagos terméssel, a trágyázástól 

függő 5,01-10,6 t/ha szélsőértékekkel (86. táblázat). A fungicid kezelés a nagyobb terméseket 

(8-10 t/ha) adó trágyaszinteken tendenciózus, illetve egy estben (N3PK3) szignifikáns 

(1,02t/ha=11%) terméscsökkenést eredményezett. Csak a 90-0-0 (N3PK0) tápanyagszinten 

kaptunk szignifikáns terméstöbbletet (0,81 t/ha=12%) a kezelés hatására. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kezelés sikere a vizsgált hibridektől 

és/vagy azok éréscsoportjától függő ellenmondással terhelt. A FAO 280 hibrid a vizsgált 16 

trágyázási változat közül 14-ben (87%) pozitív tendenciát, 2 esetben negatív tendenciát 

mutatott, amivel átlagosan 6% terméstöbblet képződött. A másik két hibridnél, az érésidő 

növekedésével, kevesebb pozitív és több negatív eltérést regisztráltunk. Így a FAO 470 hibrid 

kezelése 7 trágyaszinten (43%) eredménytelennek, vagy kockázatosnak tekinthető. 

A korábbi kísérleteinkben (2011, 2012), növényélettani megfontolásból csak a FAO 

280-320 intervallumba tartozó hibrideket vizsgáltunk, és döntően pozitív hatásokat 

rögzítettünk. A 120+60+60 NPK kezelésben a kezelés 2011-ben 8%, 2012-ben 9%, 2013-ban 

14%, az NPK szintek átlaga alapján 2011-ben 8%, 2012-ben 4%, 2013-ban 6% 

terméstöbbletet eredményezett. Mindezek alapján, - a technológia stabilizálása érdekében – 

célszerű a kísérleteket a 250-360 FAO számú hibridekkel folytatni. 
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86. táblázat. Fungicid kezelés hatása a FAO 470 kukorica hibrid szemtermésére 

No. NPK Kontroll Fungicid Dkezelt Átlag DNPK 

1 N0PK0 5,01 5,21 0,20 5,11 0,00 

2 N0PK1 6,51 7,29 0,78 6,90 1,79 

3 N0PK2  5,83 6,20 0,37 6,01 0,90 

4 N0PK3 6,56 6,63 0,07 6,60 1,49 

5 N1PK0 6,30 6,50 0,20 6,40 1,29 

6 N1PK1  7,72 7,21 -0,51 7,47 2,36 

7 N1PK2  7,04 7,63 0,59 7,33 2,22 

8 N1PK3 7,21 7,99 0,78 7,60 2,49 

9 N2PK0 6,10 6,62 0,51 6,36 1,25 

10 N2PK1  8,61 8,20 -0,41 8,41 3,30 

11 N2PK2  7,98 7,66 -0,32 7,82 2,71 

12 N2PK3 8,85 8,31 -0,53 8,58 3,47 

13 N3PK0 6,25 7,06 0,81 6,65 1,54 

14 N3PK1  10,60 9,97 -0,64 10,28 5,17 

15 N3PK2  10,27 9,69 -0,58 9,98 4,87 

16 N3PK3 9,55 8,53 -1,02 9,04 3,93 

 Átlag 7,52 7,54 0,02 7,53 2,42 

 SzD5%   0,67  0,73 

 

Szántóföldi bemutatók 

Petróczi I. M.: Búza fajták és növényvédelmi technológiák szántóföldi bemutatója, Szeged-

Öthalom, 2013.05.22. (110 fő) 

Petróczi I. M.: GK kalászos fajták szántóföldi bemutatója, Szekszárd-Palánk, 2013.05.30. 

(140 fő) 

Petróczi I. M.: GK kalászos fajták szántóföldi bemutatója, Várong-Hőgyész, 2013.06.03. (120 
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A/3/5.2. A KUKORICA AGROTECHNIKÁJÁNAK FEJLESZTÉSE.  

(Dr. Széll Endre, Makra Máté, Muzsik Ferenc, Süli Attila, Virág Béla) 

 

Az ország termőtájainak és azok időjárásának hatása a kukorica termésének 

mennyiségére 

A termőtáj és annak különböző termőhelyeinek talajadottsága, továbbá az időjárás az 

emberi tevékenységtől függetlenül határozza meg a kukorica termésének mennyiségét. Ez 

késztetett bennünket arra, hogy 2007-től 2012-ig terjedő időszakra országos kitekintésben 

vizsgáljuk az időjárás hatását a kukorica termésére.  

Az időjárás a kukoricatermesztés szempontjából: 2007-ben kedvezőtlenül alakult. Ezzel 

szemben 2008-ban kedvező volt. 2009 időjárása az átlagosnál csapadékszegényebb és 

melegebb volt. Ezzel szemben 2010-ben az átlagosnál több csapadékosabb hullott. 2011-ben a 

tenyészidőn kívül lehullott csapadék mennyisége mintegy 36%-kal több volt a 30 éves 

átlagnál. A tenyészidőben viszont az átlagos mennyiségnek csak 50%-a hullott. Jelentős volt a 

hőség és forró napok száma. 2012-ben csapadékhiányos és nagyon meleg időjárás volt 

jellemző. A tenyészidőben 35 hőség és 22 forró napot regisztrálhattunk.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a termésadatokat országos viszonylatban 

elemeztük. Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy a 2007-2012. évek átlagához viszonyítva a 

2007., illetve a 2012. évi aszályos időjárás megyénként milyen mértékű terméscsökkenést 

okozott.  

2007-2012. évek átlagában országosan hektáronként 5,8 tonna termést takaríthattunk be. 

Átlagosnál több termést a Dunántúlon, az átlagosnál kevesebb termést az Alföldön, valamint 

Észak-Magyarországon kaptunk.  

Az 87. táblázat adatai arra is rá mutatnak, hogy 2007-2012 átlagához viszonyítva a 

kedvezőtlen időjárás országosan 2007-ben 34%-kal, 2012-ben 30%-kal csökkentette a 

kukorica termésátlagát. 

A termésátlag százalékos csökkenése 2007-ben a Dunántúlon volt a legnagyobb és az 

Alföldön a legkisebb. 2012-ben szintén a Dunántúlon észlelhettük a termésátlag legnagyobb 

mértékű relatív csökkenését. A legkisebb viszont Észak-Magyarország három megyéjének 

átlagában mutatkozott.  

A Dunántúlon a két év (2007 és 2012) aszálya azért okozta az átlagosnál nagyobb 

mértékű relatív terméscsökkenést, mert a termés a hat év (2007-2012) átlagában a Dunántúlon 

volt a legtöbb. Ezt úgy is értékelhetjük, hogy a kedvezőbb időjárású éveket (2002, 2009, 

2012, 2011) a dunántúli megyék többsége jobban tudta hasznosítani, mint a Dunától keletre 

fekvőek. A Dunántúlon az aszályos időjárás 2007-ben Fejér megyében, 2012-ben Baranya 

megyében okozott az átlagosnál nagyobb kárt. Somogy és Tolna megyében az aszály mindkét 

évben jelentős terméscsökkenést okozott. 

Az aszályos időjárás termésátlag csökkentő hatása az Alföldön is eltérően jelentkezett. 

Bács-Kiskun, Budapest főváros, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket mindkét év 

aszályos időjárása átlagon felülien károsította. 

Csongrád és Békés megyékben a 2012., Szabolcs-Szatmár megyében a 2007. évi aszály 

okozott átlagosnál nagyobb termésátlag csökkenést. 

Észak-Magyarországon Heves és Nógrád megyékben mindkét év aszálya a kukoricát 

átlagot meghaladó mértékben károsította. 
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87. táblázat. A 2007. és 2012. évi kedvezőtlen időjárásának 

termésátlag csökkentő hatása (%) országrészenként és megyénként a 2007-

2012. évek átlagterméséhez viszonyítva 

Országrész és megye 
Termés 

t/ha a 

2007-2012. 

évek 

átlagában 

Kedvezőtlen időjárás 

terméscsökkentő hatása % 2007-ben 2012-ben 
Dunántúl 6,1 40 34 
Fejér 6,3 54   * 35   * 
Komárom-Esztergom 6,3 41   * 33 
Veszprém 5,2 30 23 
Győr-Moson-Sopron 6,7 37 5 
Vas 6,5 29 18 
Zala 6,1 26 26 
Baranya 6,3 33 37   * 
Somogy  5,6 43   * 43   * 
Tolna 6,1 45   * 45   * 
        
Alföld 5,5 28 27 
Hajdú-Bihar 6,4 27 19 
Jász-Nagykun-Szolnok 4,1 31   * 46   * 
Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

5,3 35   * 20 
Bács-Kiskun 5,1 29   * 41   * 
Békés 5,7 22 39   * 
Csongrád 4,9 22 49   * 
Budapest 5,4 38   * 33   * 
Pest 5,3 50   * 32   * 
        
Észak-Magyarország 5,3 32 0 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 

5,8 29 9 
Heves  4,4 35   * 30   * 
Nógrád 4,4 33   * 30   * 
        
Országos átlag 5,8 34 30 

Jelölés: * = átlagon terméscsökkenés felüli 
 

Az elemzések eredményeként összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az időjárás hatása 

országrészenként és termőtájanként eltérően jelentkezett.  

A termesztési műveletek szakszerű és jó minőségű elvégzésével viszont a természeti 

erőforrások jobb kihasználását is lehetővé tesszük.  

 

 

A 2013. évi kísérletek végzésének időjárási körülményei 
 

2013-ban a kukorica tenyészidőszakát megelőző hónapokban a sokéves átlagnál 79%-

kal több csapadék hullott (összesen 325 mm). Különösen csapadékosak voltak a február és 

március hónapok (a sokéves átlaghoz viszonyítva 240 és 385%) (61. és 62. ábrák). A 

májusban hullott 100 mm csapadék a sokéves átlagnak közel a kétszerese volt. Az ezt követő 

nyári hónapokban (júniustól augusztusig) jelentős volt a csapadékhiány, amit a kísérleti 

területünkön három alkalommal végzett, összesen 95 mm öntözővízzel pótoltuk.  
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61. ábra. A csapadék mennyisége a kukorica tenyészidejében és azon kívül Szeged térségében 

(OMSZ adatok alapján) 
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62. ábra. A havi csapadékmennyiség és középhőmérséklet alakulása Szegeden 2013-ban 

(OMSZ adatok alapján) 
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Termesztéstechnológiai műveletek 

 

A vetésidő és a hibridek specifikus vetésidő reakciója 

 

A vetés időpontját a talaj tulajdonságaihoz és hőmérsékletéhez igazodva kell 

meghatározni. A gyorsan felmelegedő és jó hőgazdálkodású talajokon a vetést korábban 

elkezdhetjük, mint a lassan felmelegedő, illetve rossz hő gazdálkodású talajokon. A 

kukoricatermesztésre még alkalmas homoktalajok a napi hőmérsékletingadozást rosszul 

ellensúlyozzák. Ez a jelenség a kukorica kelését kedvezőtlenül befolyásolja. 

Ha az optimális vetésidő első harmadában tervezünk vetni, akkor ne csak a csírázási 

százalékot vegyük tekintetbe, hanem a vetőmag cold-test értékét is. Az április 10-i vetést 

követően még számolni lehet a lehűléssel. A pár napos lehűlés a kelés elhúzódását okozhatja. 

Ez a jelenség a jó cold-test értékű vetőmag kelését nem rontja, szemben a jó csírázási 

százalékú, de rossz cold-test értékű vetőmag kelésével. Kísérleti eredményeink arra utalnak, 

hogy a többek által ajánlott túl korai vetésre csak a gyorsan felmelegedő és jó hő 

gazdálkodású mezőségi talajon gondolhatunk. 

A szegedi kukorica hibridek vetésidő kísérletét 2010-ben Újszegeden, 2012-ben és 

2013-ban Kiszomboron lassan felmelegedő réti öntéstalajon végeztük. 

A 2010. év adatai az előző évi eredményeket megerősítve kísérleti körülményeink 

közepette az április közepei vetésidőt mutatják optimálisnak. Ehhez viszonyítva, a korábbi 

(IV.10.), a megkésett (V.02.) és a késői (V.12.) vetés terméscsökkenést okozott. Mellette 

káros hatásként a megkésett és a késői vetés jelentősen növelte a betakarításkori 

szemnedvességet (63. ábra).  

63. ábra. A vetésidő hatása a kukorica betakarításkori szemnedvességére és 

szemtermésének mennyiségére. Újszeged, 2010., Kiszombor, 2012-2013. 
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Az értékelés során jelentős évjárat hatást tapasztaltunk. 2012-ben a júniusi és júliusi 

időjárás miatt a megkésett, illetve a késői vetésű növényállomány adta a legtöbb termést. 

Ennek oka, hogy a korábbi vetések (IV. 10. és IV. 26.) növényállományának virágzásakor 

uralkodó légköri aszály a megtermékenyülést rontotta. Ezért a 2012. évi eredmények alapján 

tett megállapítások nem általánosíthatóak, mert azok a szélsőségesen csapadékhiányos és 

légköri aszályos évben születtek. Arra viszont figyelmeztetnek, hogy ilyen esetekkel is 

számolnunk kell. 2013-ban a hűvös és csapadékos áprilist követően, a május közepén vetett 

kukorica termése volt a legtöbb. Ennek oka, hogy a korai (az előző évek alapján optimális 

időpontnak tekintett) áprilisban vetett kukorica kedvezőtlen körülmények között csírázott. A 

május 10-i vetés hektáronként 0,9 tonna terméstöbbletet eredményezett. 

A hibridjeink specifikus vetésidő reakcióját a 89. táblázatban leírtakkal ismertetjük. 

 

89. táblázat A hibridjeink specifikus vetésidő reakciója a termésadataik alapján 

 

Hibrid Jellemzés 

GKT 288 A korai vetésre nem, a későire érzékeny. 

Sarolta A korai és a késői vetésre egyaránt érzékeny. 

Szegedi 349 A korai és a késői egyaránt érzékeny. 

GK Boglár A vetésidővel szemben elasztikus hibrid. 

Csanád A késői vetésre érzékeny. 

Szegedi 386 A megkésett és a késői vetésre érzékeny. 

Kenéz A korai és a késői vetésre egyaránt érzékeny. 

Megjegyzés: korai vetésidő = IV.10. 

 megkésett vetésidő = V.02. 

 késői vetés = V.12. 

 

 

A hektáronkénti növényszám hatása a termésre. A hibridek specifikus tőszámreakciója. 

 

A hektáronkénti növényszám beállítása a vetési munka legfontosabb feladata. A 

tervezett növényszámnál több magot kell vetnünk. Figyelembe véve azt, hogy: 

 a csírázási százalék miatt nem minden szem fog kikelni,  

 a kelés során a növények 5-10%-a a kártevők miatt megsemmisülhet.  

A hektáronkénti növényszám és a termés kapcsolata nagyon egyszerűen 

megfogalmazható: a termés mennyiségét a hektáronkénti tőszámnak és a növények egyedi 

termőképességének szorzata adja.  

Az 1970-80-as években a kukorica növényeket többnyire a kisebb egyedi termőképesség 

jellemezte. A tervezett termés eléréséhez több termő növényre (70-80.000 tő/ha) volt szükség. 

Napjaink hibridjeinek növényeit a nagyobb egyedi termőképesség jellemzi, amelynek 

megvalósulása két módon jelentkezik: nagyobb csövek, illetve kétcsövűség formájában.  

Az 1970-80-as évekhez viszonyítva napjainkban a hibridek többségénél a hektáronkénti 

55-70.000 termő tővel el lehet érni a tervezett termés mennyiségét. Nagyon jó vízellátottság, 

esetleg öntözött viszonyok mellett tervezhetünk hektáronként 80.000 termő tövet.  

A nagy egyedi termőképességű növények kettős előnyt jelentenek: 
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 A hektáronkénti kevesebb növényszámmal csökkenthetjük a túlsűrítés káros hatását. A 

túlsűrítéssel ugyanis vízhiányt provokálunk, amellyel végül terméscsökkenést 

okozunk.  

 A növények a kedvező viszonyokat (jó tápanyag és vízellátottság) azzal tudják 

kihasználni, hogy nagyobb csöveket, vagy két egyenrangú csövet nevelnek. 

Termesztési kísérleteinkkel évről-évre vizsgáljuk hibridjeink specifikus 

tőszámreakcióját. Eredményeink alapján hibridjeink ismertetésénél növényszám (1000 tő/ha) 

javaslatot adunk. Ezen túlmenően, a hibridek átlagában kimutathatjuk az évjárat 

termésmódosító és az öntözés termésnövelő hatását. Továbbá azt is, hogy öntözéskor a 

hektáronkénti növényszámot mennyivel növelhetjük.  

A 64. ábra grafikonjai négy év adatainak összehasonlításában mutatják a tőszámnövelés 

és az évjárat, valamint a vízellátottság hatását a kukorica termésére. Az öntözést nem kísérleti 

kezelésként, hanem csapadékhiány pótlásának céljából végeztük. 2009-ben az öntözés 

kifejthette termésnövelő és tőszám optimum módosító hatását, míg 2012-ben a júniusi és 

júliusi nagy hőség miatt nem növelte a tőszám optimumot. 

64. ábra. Az évjárat csapadékellátottságának, valamint a tőszámnövelésnek és az 

öntözésnek a hatása a kukorica termésére 

 

9,3
9,9

11,3 11,0

7,4

8,6
9,0

9,0

7,0
7,7 7,4

6,6

4,9 5,2

4,1

2,6

7,7 8,5 8,9

9,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

40 60 80 100

S
ze

m
te

rm
é
s

t/
h

a

Növényszám 

ezer tő/ha

2009   igen   80 mm

2010   nem

2011   nem

2012   igen   105 mm

2013   igen   95 mm

Öntözés

Túlsűrítéssel vízhiányt provokálunk              terméscsökkenést okozunk

 
 

A csapadékhiányt pótló öntözés hatását azzal a módszerrel mutatjuk ki, hogy két 

hibriddel évente párhuzamosan beállítunk olyan tőszámkísérletet, amelyet nem öntözünk. Az 

öntözés hatását a 65. ábra grafikonjai mutatják.  

Mindkét ábra adatai az öntözés jelentős mennyiségű termésnövelő hatását mutatják. 

Egyben azt is bizonyítják, hogy a nagy egyedi termőképességű hibridek az öntözés 

termésnövelő hatását már a 70-80.000 tő/ha-os növényszámmal ki tudják fejteni.   
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A Sarolta és a Kenéz hibridek termésének átlagában 2009-ben (65. ábra) az öntözés 

jelentős mennyiségű termésnövekedést eredményezett. 

A legtöbb termést öntözve a hektáronkénti 80 ezres növényszám adta. Azt is meg kell 

jegyeznünk, hogy a további sűrítés még öntözés esetén is terméscsökkenést okozott.  

 

65. ábra. A tőszámnövelés és az öntözés hatása a Sarolta és a Kenéz hibridek 

termésének átlagában. Újszeged, 2009. 
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A hibridek specifikus műtrágya reakciója 

 

A kukorica termésénél napjainkra a szerves trágya felhasználása szinte nullára 

redukálódott. A műtrágya felhasználása az 1980-as évekhez viszonyítva jelentősen csökkent. 

A műtrágya-felhasználás erőteljes csökkenése a tápanyag-visszapótlás nagymértékű romlását 

okozta. A tápanyag-visszapótlásnál a N dominancia érvényesül, amely jelentős növény-

egészségügyi problémát és okaként növényvédelmi költségnövekedést okozhat. 

A fentiek értelmében ezért ítéljük fontosnak, hogy a tápanyagellátás kérdésére kísérleti 

adatokra támaszkodva adjunk választ. Többek között, hogy a tápanyag-utánpótlás intenzitása 

miként hat a termés mennyiségére és minőségére, továbbá a talaj tulajdonságaira. Kiemelten a 

talaj tápanyag-ellátottságára.  

A kukorica tápanyagszükségletét elsődlegesen az alábbi három tényező határozza meg: 

 a talaj tápanyag ellátottsága, 

 a növény fajlagos tápanyag igénye, 

 a reálisan tervezhető termés mennyisége. 

A műtrágyaszükséglet adatait ezen túlmenően több termesztési tényező (pl.: 

elővetemény, a talaj agronómiai és agrokémiai tulajdonságai, a melléktermék hasznosítása, 

stb.) is befolyásolja.  

A műtrágyázás hatását a kukorica termésének alakulására 2012-ig Újszegeden, egy 

1979-ben indított műtrágyázási tartamkísérletben vizsgáltuk. A tartamkísérletünk eredményei 

rávilágítanak a szakszerű műtrágyázás fontosságára és eredményességére.  
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A 66. ábra oszlopdiagramjai mutatják, hogy műtrágyázás nélkül (kontroll) igen 

kedvezőtlenül alakul a termesztés eredményessége. Az optimálisnál több műtrágya használata 

nemcsak fölösleges költségtöbbletet jelent, hanem terméscsökkenést is okozott. 

Az évjárat vízellátottsága jelentősen befolyásolta a termés mennyiségét és a 

műtrágyázás hatását: 

 Kedvező vízellátottság nagy termést és jelentős műtrágyahatást okozott (pl. 2009).  

 Két aszályos évben (2007 és 2012) kevés termést és nagyon alacsony szintű 

műtrágyahatást kaptunk. 2012-ben 3x35 mm öntözővizet juttattunk ki. A júliusi és 

augusztusi nagy hőség viszont meghiúsította a 105 mm öntözővíz termésnövelő és 

műtrágyázás termésfokozó hatását. 

66. ábra. A műtrágyázás hatása a kukorica szemtermésének alakulására az évenként vizsgált 

hibridek átlagában. Újszeged, 2001-2012., Kiszombor, 2013. 
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Kedvező évjáratokban a műtrágyázás biológiai optimuma a 210 kg/ha N-dózisnál, a 

gazdasági optimuma viszont a 140 kg/ha N-dózis esetén jelentkezett. Figyelembe véve azt is, 

hogy a kukoricaszárat minden évben a talajba dolgoztuk.  

2013-ban új műtrágyázási kísérletet indítottunk Kiszomboron. Már az első évi 

eredmények jelentős műtrágyahatást mutattak, mind a búza esetén, mind a vizsgált kukorica 

hibridek szemtermésének átlagában nézve (67. ábra), ami a kísérleti terület talajának alacsony 

tápanyag-ellátottságával magyarázható. 

A hibridek specifikus műtrágya-reakciójának vizsgálati eredményei agrotechnikai 

javaslatok elkészítéséhez szükségesek. A genotípusos specifikus tápanyag-reakció két 

formában jelenik meg: 

 A hibridek hogyan hasznosítják a talaj természetes tápanyagkészletét. 

 A hibridek mekkora terméstöbblettel reagálnak a tárgyévben kijuttatott műtrágya 

mennyiségére. 
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67. ábra. A műtrágyázás termésnövelő hatása a búza és a kukorica termésére. 

Műtrágyázási kísérlet, Kiszombor, 2013. 
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Ezen vizsgálati eredmények alapján tudunk a termesztőknek javaslatot adni a 

hibridjeink termőhelyének megválasztásához, továbbá a műtrágyadózisok mennyiségi 

becsléséhez (90. táblázat). 

 

90. táblázat. A legnagyobb területen termesztett hibridjeink termőhelyi és 

műtrágyázási javaslata a specifikus műtrágya-reakciójuk alapján 

Hibrid Termőhelyi és tápanyag utánpótlási javaslat 

TK 175 Kevésbé jól termőhelyi viszonyok között is jól teljesít 

GKT 211 A kedvező talajadottságot és az intenzív tápanyag utánpótlást terméstöbblettel hálálja meg. 

GKT 270 Közepes és intenzív viszonyok között egyaránt termeszthető 

GKT 288 Közepes és intenzív viszonyok között egyaránt termeszthető 

Sarolta 
Közepes termőhelyi viszonyok közötti s nagy termésekre képes. Mind a talaj 

tápanyagkészletét, mind a többlet műtrágyát jól hasznosítja 

Szegedi SC 352 
Jó tápanyag- és vízellátottságú talajt igényel. Többlet nitrogén műtrágyára jelentős 

mennyiségű terméstöbblettel reagál 

GKT 376 
Közepes termőhelyeken is termeszthető. A kedvező termőhelyi viszonyokat és a többlet 

műtrágyát terméstöbbletével hálálja meg 

GKT 372 
A talaj tápanyagkészletét jól hasznosítja. Műtrágya reakciója nagyon jó. Közepes és 

intenzív viszonyok között egyaránt termeszthető 

Csanád 
Átlagos és kedvező adottságú termőhelyeken egyaránt termeszthető. A többlet műtrágyát 

jól hasznosítja 

Szegedi TC 367 
Közepes termőhelyeken is sikeresen termeszthető. Terméstöbblete szerint műtrágya 

reakciója közepes 

Szegedi 386 
Termőképessége az intenzív termőhelyi viszonyokat igényli. A talaj tápanyag készletét, 

továbbá a N-műtrágyát az átlagosnál jobban hasznosítja 

Kenéz 
Termesztését közepes és az intenzív termesztési viszonyok esetén egyaránt javasoljuk. A 

talaj tápanyag készletét jól hasznosítja, de terméstöbbletével a műtrágyát is meghálálja 

Szegedi 475 Intenzív termesztési viszonyok és jó tápanyagellátást igényel 

Szegedi 521 Termőképessége jó termesztési viszonyokat és intenzív tápanyag ellátást igényel 
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A kukorica vegyszeres gyomirtása 

 

Megegyezően korábbi kutatások megállapításaival, kísérleti eredményeink bizonyítják, 

hogy a gyomosodás az évjárathatás függvényében ugyan, de önmagában is meghatározhatja a 

termés mennyiségét (91. táblázat). 

 

91. táblázat. A betakarítás előtti gyomborítottsági értékek és a kukorica 

szemtermésének mennyiségi összefüggése a vizsgált években 

 

Év 
Összefüggésvizsgálati adatok 

r R
2
 Meghatározottság % 

1996 -0,8062 0,65 65 

1997 -0,8832 0,78 78 

1998 -0,8888 0,79 79 

2003 -0,7348 0,54 54 

2010 -0,5236 0,27 27 

2011 -0,6519 0,43 43 

2012 -0,6508 0,42 42 

2013 -0,3071 0,09 9 

 

Az évjárat hatását elsődlegesen a vízellátottsági viszonyok okozzák. Aszályos években a 

gyomok a kukorica növényállományában nagyobb vízhiányt, s ezáltal nagyobb 

terméscsökkenést (42-79%-os meghatározottság) okoznak. 

Kiugró adatként szerepel a 2010-ben tapasztalt 27%-os meghatározottsági érték. Oka, 

hogy 2010-ben a bőséges csapadék ellátottsági viszonyok közepette a gyomok elegendő 

mennyiségű vizet hagytak a kukorica növényállománya részére. 2013-ban a kedvező tavaszi 

gyomirtó hatást követően nem lépett fel nyárutói gyomosodás, így alacsony gyomborítottság 

mellett kedvezően alakultak a terméseredmények. 

Évenként végzett gyomirtási kísérleteink végzésének kettős célja van: 

 Különböző időpontokban végzett (preemergens, korai posztemergens, posztemergens) 

permetezésekkel vizsgáljuk a herbicid hatóanyagok és azok kombinációinak gyomirtó 

hatását. 

 Vizsgáljuk a különböző herbicidkombinációk szelektivitását, illetve ehhez kötötten a 

szegedi hibridek és vonalak specifikus herbicid érzékenységét. 

A herbicidek gyomirtó hatásának vizsgálatánál felvételezzük a tavaszi és a betakarítás 

előtti gyomborítottságot, valamint termést mérünk. 

A gyomos kontroll parcelláinak 43-78%-os gyomborítottsága a herbicides parcellák 

adataihoz viszonyítva jelentős mennyiségű terméscsökkenést okozott. A legsikeresebb 

herbicid kezelés és a legkevésbé sikeres herbicid kezelés parcellák adatainak összehasonlítása 

bizonyítja a gyomirtás munkái szakszerű elvégzésének szükségességét (68. ábra). 

Az előző évek adatai alapján ismerni kell a gyomflóra összetételét és a gyomosodás 

mértékét. A herbicid használatot a gyomosodás ismeretében kell megtervezni, s a permetezést 

annak megfelelően elvégezni. 

 



 

 

245 

 

 

68. ábra. Szemtermés t/ha a gyomflórához igazodó herbicidhasználat függvényében. 

Kiszombor, 2013. 
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A herbicidek szelektivitásának, valamint a szegedi hibridek és azok szülőpartnereik 

speciális herbicid érzékenységének vizsgálata 

 

A jelenleg használatos herbicidek többsége nem csak a gyomokat irtja, hanem a 

kukoricát is károsíthatja. A herbicidek kukoricát károsító hatása a permetezés technológiai 

hibái, valamint a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt fordulhat elő.  

Vezérelvként kell elfogadnunk, hogy egy herbicidnek a dupla dózisa sem károsíthatja a 

kukoricát. A genetikai hátteret illetően azt kell tekintetbe venni, hogy a kukorica hibridek, 

valamint annak szülőpartnerei a herbicid dupla dózisától sem károsodhatnak.  

Évente tizenkilenc herbicid kezeléssel 12 genotípus (általában kilenc hibrid és négy 

szülőpartner megoszlásban) herbicid toleranciát vizsgáljuk. Az értékelést tüneti károk 

elemzésével és termésméréssel végezzük. 

A 2010-2012. évi átlagadatokkal ismertetett eredményeit a 92. táblázat adatai mutatják. 

A különböző időpontokban végzett permetezések a kukorica növényállományát eltérő 

mértékben károsíthatják. A legkisebb károsítási tüneteket a preemergensen permetezett 

herbicidek parcelláin tapasztalhattuk. A növényállományon 2010-ben a korai posztemergens, 

2012-ben pedig a posztemergensen permetezett herbicidek okoztak látványosabb tüneti 

károkat. 

A tüneti károk is jelentős évjárathatást mutattak. A herbicidek a kukorica 

növényállományán 2011-ben okoztak legkisebb fitotoxikus károkat. 

A növényállomány tüneti kárait és a termésadatokat együttesen értékelve 2010-2012. 

évek adatai azt is bizonyítják, hogy vannak olyan herbicidek, amelyek a növényállományon 
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látványos tüneti károkat (perzselés, levelek kifehérítése) okoznak. Ezeket a károkat a kukorica 

gyorsan kiheverheti, ezért terméscsökkenést nem tapasztalhatunk. Vannak viszont olyan 

gyomirtó szerek, amelyek tüneti károk nélkül terméscsökkenést okoznak. 

A termésadatok jelentős évhatást mutatnak. A legkevesebb termést 2012-ben 

takarítottuk be. 

92. táblázat. A herbicid érzékenységi kísérlet 2010-2012. évi eredményei a kilenc hibrid, 

illetve a 4 vonal, valamint a herbicid kezelések átlagában 

 

Év 

Kezelésszám 

Herbicid 

Hibrid Vonal 

Növény-

állomány 

károsodása  

% 

Termés 

Növény-

állomány 

károsodása  

% 

Termés 

t/ha % t/ha % 

2010             

3 db PREE N 4 9,9 97 4 4,6 105 

3 db PREE D 13 10,1 99 13 4,6 105 

5 db KPOSZT 37 10,9 107 37 4,6 105 

9 db POSZT 11 9,7 95 12 3,9 87 

Átlag 17 10,2 100 8 4,4 100 

2011             

4 db PREE N 0 9,1 95 0 3,5 88 

4 db PREE D 0 9,0 94 0 3,5 88 

5 db KPOSZT 4 9,7 101 5 4,1 103 

6 db POSZT  12 10,3 107 13 4,6 115 

Átlag 4 9,6 100 5 4,0 100 

2012             

4 db PREE N 6 6,4 103 12 1,6 89 

4 db PREE D 7 6,1 98 12 1,6 89 

5 db KPOSZT 20 5,9 95 26 1,9 106 

6 db POSZT 31 6,4 103 37 1,9 106 

Átlag 18 6,2 100 24 1,8 100 

2010-2012. évek 

átlaga 
            

PREE N 3 8,5 98 5 3,2 94 

PREE D 7 8,4 97 8 3,2 94 

KPOSZT 20 8,8 101 25 3,5 103 

POSZT 18 8,8 101 21 3,5 103 

Átlag 13 8,7 100 16 3,4 100 

Jelölések: PREE N = preemergensen permetezett herbicidek normál 

dózisának átlaga 

 
PREE D = preemergensen permetezett herbicidek dupla 

dózisának átlaga 

 
KPOSZT = korai posztemergensen permetezett herbicidek 

150%-os dózisának átlaga 

 
POSZT = posztemergensen permetezett herbicidek 150%-

os dózisának átlaga 
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A herbicidek szelektivitását összehasonlítva: 

 2010-ben megállapíthattuk, hogy az izoxaflutol antidotálása jelentősen javította a 

hatóanyag szelektivitását. 

 2011-ben a preemergensen permetezett herbicidek a növényállományon fitotoxikus 

tüneteket nem okoztak. A legkevesebb termést ennek ellenére azok parcelláiról 

takaríthattunk be. A korai posztemergensen és posztemergensen permetezett 

herbicidek kismértékű fitotoxikussági tüneteket okoztak, amely viszont 

terméscsökkenésben nem jelentkezett. 

 2011-ben és 2012-ben a vonalaknál a legnagyobb terméscsökkenést az antidotált 

izoxaflutol, valamint a nikoszulfuron + bentazon + dikamba hatóanyag kombináció 

okozta. 

 

A specifikus herbicid érzékenységről néhány példa: 

- Az antidotált izoxaflutol három hibridünknél és kettő vonalunknál okozott 

átlagosnál nagyobb terméscsökkenést. 

- A nikoszulfuron + bentazon + dikamba kombinációra a terméseredmények 

alapján három hibridünk és három vonalunk mutatott átlagosnál erőteljesebb 

érzékenységet.  

 

Eredményeink közvetlen felhasználása a vetőmagtermesztési technológiában jelenik 

meg, amikor is a vonalak herbicid érzékenységének ismeretében a vetőmagtermesztő 

partnergazdaságaink részére. 
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3/A/6. DIÉTÁS ÉS DIABETIKUS GYÓGYÉLELMISZEREK FEJLESZTÉSE 

 

A téma teljes neve: 

Az életminőség javítása és az egészségalapú esélyegyenlőség megteremtéséhez való 

hozzájárulás céljából diétás és diabetikus gyógyélelmiszerek fejlesztése, receptek kísérletes 

kidolgozása a lisztérzékenyek, a vesebetegek, a phenilketonuriások, a cukorbetegek és a 

fogyni kívánók részére. (Ács Péterné dr., Kovázs Zsuzsanna) 

 

Funkcionális élelmiszerfejlesztések 

 

Új tritikálé fajták humán élelmiszeripari komponensként történő hasznosítási 

lehetőségei 

 

Tritikálé és tritikálé/búza keverék-őrlemények kifejlesztésének modellezése 

 

Szögedi Rozsbuza Mindennapi Kenyér lisztkeverék 

 

A GK Szemes felhasználásával indult kutató fejlesztő tevékenység célja különböző 

célliszt keverékek és sütőipari termékek összetételének és gyártástechnológiájának a 

kialakítására. A fejlesztések első piacképes terméke a Szögedi Rozsbuza Mindennapi Kenyér. 

A mindennapi kenyér készítéséhez a GK Szemes beltartalmi paraméterei lehetővé tették, hogy 

búzaliszttel teljes őrlésű őrleményként keverve, már viszonylag alacsony nagyságrendben is 

elérhető a mindennapi rost fogyasztás növelése. Könnyebb feldolgozást tesz lehetővé, mint a 

rozsliszt, tovább friss a termék, növekszik az eltarthatósága. A GK Szemes teljes őrlésű 

lisztjének felhasználásával készült pékáruk ízvilága közelebb áll a csak búzalisztből készült 

termékekhez, ezért a fogyasztási szokások radikális megváltozására nincs szükség ahhoz, 

hogy az emberek egészségesebben táplálkozzanak.  

Kidolgoztuk a Szögedi Rozsbuza Mindennapi Kenyér lisztkeverékének és magának a 

kenyérnek a gyártástechnológiáját, és 

elkezdtük a piaci bevezetését. A X. 

Európai Kenyérünnepen, Orosházán 

2013 augusztusában nagy sikerrel 

debütált Termékpályázatot írtunk ki 

elkészíthetőségének megismertetésére, 

melyre vajdasági és hazai pékek 

jelentkeztek. A technológiai leírások és 

konzultációk alapján készülő termékek 

szép palettája került bemutatásra a 

rendezvényen, melyeket szakmai zsűri 

bírált. A győztes termékek láthatók a 

fenti fotón (DOWI Süti Kft. 5600 

Békéscsaba, Őzike u. 2.).  

 

…kép. Szögedi Rozsbuza Mindennapi Kenyér (2013. augusztus 20. Orosháza) 
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Analitikai adatai mutatják (93. táblázat), hogy mind diétás rost jellemzői, mind pedig ásványi 

anyag készlete alapján helye van a magyar lakosság napi pékipari termékei között. A 

beltartalmi elemzések 18-57 % rost- és mintegy 11-42 % ásványi anyag előnyt mutatnak a 

tritikálét nem tartalmazó kontroll kenyérhez képest.  

93. táblázat Szögedi Rozsbuza Mindennapi Kenyér fontosabb beltartalmi adatai 

Vizsgált jellemző 

Szögedi 

Rozsbuza 

Mindennapi 

Kenyér 

Rozsbuza nélküli 

kontroll kenyér 

Előny 

% 

Nyersfehérje (m/m %) 10,21 9,65 6 

Nyerszsír (m/m %) 0,05 0,01 50 

Nyersrost (m/m %) 1,58 1,2 32 

Hamu (m/m %) 1,61 1,56 3 

Összes diétás rost (m/m %) 4,53 3,17 42 

Oldható rostfrakció (m/m %) 1,37 1,16 18 

Oldhatatlan rostfrakció (m/m %) 3,16 2,01 57 

Szénhidrát, számított (m/m %) 47,1 46,9 1 

Energia, számított (kcal kJ/100 g 

termék) 

1012 

239 

987 

233 
3 

Ca (mg/kg) 188 169 11 

K (mg/kg) 1635 1277 28 

Mg (mg/kg) 368 259 42 

Zn (mg/kg) 10,2 7,5 36 

Fe (mg/kg) 15,3 13,1 17 

Se (mg/kg) 2,92 2,19 33 

P (mg/kg) 1256 1153 9 

 

A Szögedi Rozsbuza Mindennapi Kenyér táplálkozás élettani értéke az alapanyagok beltartalmi 

értékei, valamint a mindennapi fogyasztásra alkalmas élvezeti értéke miatt teljes mértékben 

megfelel az egészségmegőrző táplálkozás céljára általánosan ajánlott kenyérnek. 

 

Keverék lisztek általános sütőipari felhasználással, finompékáruk alapanyagához, valamint 

háztartási, cukrászati célra 

 

GK Szemes világos típusú (60-as) lisztből háztartási, cukrászati és finom pékáruk 

elkészítésére alkalmas keverék kikísérletezésére került sor. A rozsbuza liszt 60 %-ban 

alkalmazható a keverékben. Ez az arány még jól nyújtható, formázható terméket biztosít 

amellett, hogy a rozsbuza kedvező beltartalmi, táplálkozási előnyeit is megjeleníti a 

késztermékekben. 

 

A technológiai kutatások során sikérmeghatározás, farinográfos, extenzográfos és 

cipóvizsgálatok történt. Az eredmények azt mutatták, hogy jó minőségű („A” sütőipari 

besorolású, 30 % feletti nedves sikér tartalmú, 350 sec-nál nagyobb esésszámú) búzaliszt 

felhasználása esetén akár 60 % rozsbuza liszt adagolása sem jelent olyan mértékű 
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technológiai minőség módosulást, hogy az a szokásos sütő és cukrászati technológiák mellett 

problémát jelentene.  

 

A felhasználást szemléltető leveles technológia jó nyújthatósági tulajdonsággal rendelkező 

lisztkeveréket igényel.  

 

A technológiai lépések: 

Tésztakészítés 

 
 

Zsiradék beburkolása 

 

   
 

   
 

Tészta hajtogatása (szimpla) 

  
Tészta hajtogatása (dupla) 
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Késztermékek 

 

  
 

 

Az érzékszervi bírálat és a technológiai viselkedés alapján a 60 % rozsbuza lisztet tartalmazó 

keverék táplálkozás-élettani előnyökkel bíró céllisztként eredményesen forgalmazható. 

A célliszt felhasználásával több know-how-t kidolgoztunk, melyekkel készült termékek az 

alábbi fotókon láthatók. 

 Szögedi rozsbuza kevert mákos 

 

 Szögedi rozsbuza stangli 

 

 Szögedi rozsbuza hókifli 

 

Kísérletek dietetikai célú rozsbuza készliszt kialakítására 

A tritikálé ipari őrlése során létrehozott 14 eltérő minőségű lisztfrakció komplex vizsgálatát 

elkezdtük. Vizsgáltuk az egyes őrlési frakciókat hamutartalom, sikérjellemzők, farinográfos 

tulajdonságok, savfok, extenzográfos tulajdonságok, cipójellemzők, szemcseméret eloszlás, 

esésszám vonatkozásában, meghatároztuk tömegarányukat, ill. a későbbiek során sor kerül a 

táplálkozásélettani jellemzők vizsgálatára is. A frakciók komplex elemző értékelésével 

elkezdtük a speciális felhasználású céllisztek – kekszliszt, diétás célliszt – laboratóriumi 

kialakítását a tritikálé lisztfrakciók, esetleg búza komponensek alkalmazásával. 
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Az ipari őrlési technológia áttekintése 

 

Technológiai folyamatábra 

 

 
 

A teljes kiőrlésű lisztek előállítása 14 malmi frakció összevezetésével történik (Mórahalmi 

Rozsmalom). A malmi lisztfolyások merőben eltérő fizikai, technológiai és táplálkozás 

élettani összetételt takarnak. A részecskefizikai vizsgálatok és a technológiai minőség 

elemzései az alábbi eredményeket mutatták GK Szemes 2012. évi termésének őrlése során: 

 

Eredmények 

Frakciók szemcseeloszlási görbéi 
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Jellemző részecskeméretek 

 
 

Nedves sikér mennyisége őrlési frakciónként 

 

 
 

Farinográfos jellemzők 
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Extenzográfos tulajdonságok 

 

 
 

 

Hamu és savfok értékek 

 

 
 

 

 

Valamennyi lisztfrakció sütési tesztelését külön-külön is elvégeztük. A szakmai szempontok 

figyelembe vételével bizonyos frakciók összevezetésével dietetikai célú lisztkeveréket 

dolgoztunk ki, melyhez elkezdtük a laboratóriumi sütési technológia kidolgozását. 
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Dietetikai hasznosítású rozsbuza kenyér 

 

A dietetikai célú kenyér várható analitikai paramétereit a teljes kiőrlésű GK Szemes 

vonatkozó értékei mellett az alábbi táblázat tartalmazza.  

 

 

*kalkulált értékek 

A fejlesztések eredményeként létrejövő Szögedi Rozsbuza termékcsaládhoz önálló logot 

készítettünk. 

 

 

Szögedi Rozsbuza termékcsalád logoja 

 

A tritikálé kutatással kapcsolatosan eddig elért eredményeinkről a Gabonakutató Kft. 2013. 

november 13-14-én megrendezésre került Fórumán adtunk átfogó ismertetést.  
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Új, diétás receptúrák kidolgozása, és felhasználói körben történő 

bemutatása 

Folytattuk a FE-MINI és DIABET-MIX termékcsaládok felhasználását segítő ételfélék, 

receptúrák kidolgozását az alábbiak szerint: 

Stanglik, virslis kifli, citromos piskóta torta, gyümölcsszelet, rizskeksz, rizses kenyér, 

gyümölcskenyér, beigli-félék, kevert tészták, mézes kalács, kuglóf.  

 

Eredményeink népszerűsítésének fórumai: 

 

Időpont Rendezvény neve 

2013.02.07. Ismeretterjesztő előadás, Kübekháza 

2013.05.18. Lisztérzékeny Nap Bp. 

2013.05.31. Szegedi Lisztérzékeny Egyesület összejövetele 

2013.06.29. Lisztérzékeny előadás, Szegedi csoport 

2013.07.27. Ásotthalom, Falunap, bemutató 

2013.08.05. Politúr Kft. részére termékbemutató 

2013.08.08. Szabadkai Cukorbeteg Egyesület részére termékbemutató 

2013.08.13. VTV Szeged, termékbemutató 

2013.08.19-20. Orosháza Kenyérünnep, előadás és termékbemutató 

2013.08.22. Kecskeméti Kenyérünnep termékbemutató 

2013.08.29. Szabadka, Cukorbeteg Egyesület előadás és termékbemutató 

2013.09.03. Kukorica bemutató, termékbemutató 

2013.09.13. Cukorbeteg Egyesület, Magyarkanizsa, előadás és termékbemutató  

2013.09.20. Szeged Környéki Lisztérzékeny Szakmai Nap, Gluténmentes étkeztetés 

lehetőségei a vendéglátásban, előadás, bemutató 

2013.09.18-21. OMÉK, termékbemutatók 

2013.10.12. CÖLI Országos Rendezvény, bemutató 

2013.11.04. Egészségnap, Sándorfalva, előadás és termékbemutató 

2013.12.05. Növénynemesítők Egyesülete, termékbemutató 

2013.12.10. ATV felvételek (4 db) 

2013.11.13-14. Intézeti Fórum, előadások és termékbemutatók 

 

Javaslat az eredmények gyakorlati hasznosítására  

Diabetikus termékek  

A DIABET-MIX termékcsalád éves forgalma 2013-ban a korábbi évek szerinti, mintegy 11 

tonna adalék és készliszt volt. A rozsbuza kutatás eredményei alapján felmerült annak 

lehetősége, hogy a termékcsalád rozsliszt összetevőjét GK Szemes teljes kiőrlésű rozsbuza 

lisztre cseréljük. A kísérleteink azt mutatták, hogy ez technológiailag lehetséges. Analitikai 

mérésekkel igazoltan kiváló késztermékek nyerhetők a rozsbuza diabetikus lisztkeverékben 

történő alkalmazásával, a dietetikai hatás megőrzése mellett. A receptúra változtatását 2014 

őszétől tervezzük bevezetni. 

Gluténmentes (FE-MINI) termékek 

A termékcsalád klasszikusnak számító összetételével mintegy 26-27 tonna termék 

értékesítésére volt lehetőség 2013-ben. A gyakorlati hasznosítás továbbra is biztosított. A 
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termékgyártás és forgalmazás az egész év során folyamatos. Több év óta működő 

lengyelországi exportunk 2013-ben is fontos bevételi forrásunk volt. Négy alkalommal 

rendeltek az év során nagyobb mennyiségű gluténmentes élelmiszert a lengyelek. A 

kecskeméti Univer cég bébiétel gyártásához használja a spagettit. Több alkalommal 

szállítottunk részükre nagyobb mennyiséget. 

Vélemény a diétás termékfejlesztések további sorsáról 

A jelenlegi késztermékeink – a diabetikus és gluténmentes élelmiszer alapanyagoknak 

számító termékcsaládjaink - felhasználást segítő know-how fejlesztéseit az igényeknek és 

lehetőségeinknek megfelelően érdemes tovább folytatni.  

Emellett a rozsbuza humán felhasználásának kutatása, az elért eredmények jelzik, hogy 

érdemes foglalkoznunk a Gabonakutató Kft. olyan növényfajaival, melyeket eddig élelmi 

célra nem, vagy alig használtak. A fejlesztések támogatására ki kell építeni egy 

táplálkozásélettani analitikai laborrészt, ahol elsősorban a szénhidrát analitika vizsgálatai 

(diétás rostok, béta-glükán, pentozánok, rezisztens keményítő, arabinoxilánok, 

amilóz:amilopektin, stb.) folynak majd, kiegészítve némi fehérje és zsír specifikus kutatással, 

valamint ásványi anyag elemzéssel. 

Elképzelésünk szerint a következő időszakra várható EU-s pályázatok lehetőséget kínálnak 

további K+F tevékenységre, melyek eredményeként magyar nemesítésű, kiváló beltartalmi 

adottságokkal bíró újabb élelmiszer-alapanyagok kerülhetnek köztermesztésbe, illetve 

élelmiszeripari felhasználásra.  
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3/B./ A K+F TEVÉKENYSÉG FONTOSABB GYAKORLATI EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az előző évek hasonló volumenű kutatásának köszönhetően a következő belföldi és 

külföldi fajta elismerések és fajtabejelentések történtek 2013-ban:  

Belföldi elismerések 2013-ban 

Fajta, hibrid neve Faj 

GKT 211 hibridkukorica 

GKT 372 hibridkukorica 

GK Mentor őszi búza 

GK Pilis őszi búza 

GK Áron silócirok 

 

Külföldi elismerések 2013-ban 

Fajta, hibrid neve Faj Ország 

GKT 372 hibridkukorica Szlovákia 

TK 175,  hibridkukorica Fehéroroszország 

TK 195 hibridkukorica Fehéroroszország 

Sarolta hibridkukorica Fehéroroszország 

TK 202 hibridkukorica Ukrajna 

GKT 288 hibridkukorica Ukrajna 

 

Belföldi bejelentések 2013-ban (21 db) 

Fajta, hibrid neve Faj 

GK 1c 11-13  őszi búza 

GK 15-13  őszi búza 

GK 03-13 őszi búza 

GK 16-13  őszi búza 

GK 17-13  őszi búza 

GK 24-13  őszi búza 

GK 28.13  őszi búza 

GK 29.13  őszi búza 

GKT 213  kukorica 

GKT 214 kukorica 

GKT 274 kukorica 

GKT 383 kukorica 

GKT 415 kukorica 

IMI-3 napraforgó 

IMI-4 napraforgó 

IMI-6 napraforgó 

Táplán 2013-98 szója 

Táplán 2013-111 szója 

Táplán 2013-122 szója 

GK 1065 őszi káposztarepce fajta 

GKH 3424 őszi káposztarepce hibrid 

 

 

 



 

 

260 

 

 

Külföldi bejelentések 2013-ban (35db) 

 

Fajta, hibrid neve Faj Ország 

GKT 271 kukorica Szlovákia 

GKT 273 kukorica Szlovákia 

GKT 274 kukorica Szlovákia 

GKT 381 kukorica Szlovákia 

GKT 384 kukorica Szlovákia 

GKT 385 kukorica Szlovákia 

GKT 415 kukorica Szlovákia 

GKT 416 kukorica Szlovákia 

GKT 417 kukorica Szlovákia 

RWGK 223 kukorica Szlovénia 

RWGK 233 kukorica Szlovénia 

RWGK 1204 kukorica Szlovénia 

RWGK 412 kukorica Szlovénia 

GS180 kukorica Ukrajna 

GKT383 kukorica Ukrajna 

GKT384 kukorica Ukrajna 

GKT417 kukorica Ukrajna 

GS210 kukorica Fehéroroszország 

DALMA MGT kukorica Fehéroroszország 

GS180 kukorica Fehéroroszország 

GS240 kukorica Fehéroroszország 

TK260 kukorica Fehéroroszország 

TK260 kukorica Oroszország 

GKT383 kukorica Oroszország 

GKT384 kukorica Oroszország 

GKT417 kukorica Kazahsztán 

Sarolta kukorica Moldávia 

TK195 kukorica Moldávia 

GS210 kukorica Moldávia 

GS240 kukorica Moldávia 

TK260 kukorica Moldávia 

GN10003 IMI napraforgó Románia 

GN10001 IMI napraforgó Románia 

Bravó napraforgó Ukrajna 

Magóg napraforgó Ukrajna 

 

Növényfajta oltalomban Magyarországon 2013-ban 7 búza (GK Március, GK Göncöl, GK 

Vitorlás, GK Futár, GK Hajnal, GK Rozi, GK Berény), 1 kukoricahibrid (Szegedi 475) és 1 

tritikálé (GK Szemes) részesült.  

 

Érvényes szabadalmi oltalommal vagy fajta oltalommal védett fajtáink, hibridjeink 

száma 50. Új növényfajta oltalmi bejelentés 2013-ban: 3 hibridkukorica. Ezekkel együtt 

jelenleg összesen 5 növényfajta oltalmi és 1 ipari szabadalmi bejelentés van folyamatban. 
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2013-ban összesen 141 publikáció jelent meg a GK Kht munkatársainak szerzőségében 

és társszerzőségében (Részletesen ismertetve a 3/D fejezetben és az 5. mellékletben).  

Az új fajták és hibridek nemesítéséhez és köztermesztésbe való bevezetéséhez szervesen 

illeszkedtek az agrotechnikai vizsgálatok. Ezek célja egyrészt a sikeres vetőmagtermesztéshez 

szükséges technológiák (búza, árpa, kukorica, napraforgó, cirok) kidolgozása, másrészt a 

gazdaságos áru-előállítás főbb agrotechnikai paramétereinek meghatározása. 

A fajtafenntartás és az elsődleges, nagy genetikai-biológiai értékű vetőmagvak 

(szuperelit, elit, I, F1) szaporítása a széleskörű fajtabevezetést szolgálta, az egyes 

növényfajokra kialakított, szigorúan ellenőrzött, zárt rendszerben. Ez elősegítette a fajták 

tervszerű elterjesztését, a fajtajogosult részéről a vetőmagforgalom megalapozását.  

Vetőmag forgalmazásunk szinten tartására illetve növelésére hoztuk létre a 

Kereskedelmi Osztályt, amely az értékesítés alapfeladata mellett, szerepet vállal a 

Gabonakutató Kft. közhasznú tevékenységében.  

A Gabonakutató Kft kiterjedt kalászos és kukorica agrotechnikai kísérleteinek és 116 

üzemi kísérlet, bemutató (8. Melléklet) eredményeit rendszeresen ismertetjük a téli 

rendezvényeinken, a nyári és őszi fajtabemutatók alkalmával a szántóföldeken is bemutatásra 

kerülnek. Ezzel a cégünk nemcsak vetőmagot (végterméket) kínál, hanem a termelők által 

bárhol felhasználható komplett technológiát. 

A téli előadás sorozat mellett rendszeresen szervezünk vevőtalálkozókat, szántóföldi 

betakarítási bemutatókat. 2013-ban 53 rendezvényen (7. Melléklet). - előadásokat, 

vevőtalálkozókat, szántóföldi betakarítási bemutatókat – tartottunk, amelyek egy részén a 

kutató, nemesítő kollégák is szerepeltek.  

Ahhoz, hogy a termelőkhöz minden információ eljusson, kiadványokat készítünk, 

amelyek a kft honlapján is hozzáférhetőek. Kialakítottuk az egységes katalógus 

rendszerünket, mely évente kétszer tavaszi és őszi ajánlattal jelenik meg. Ezekben nemcsak 

fajtaismertetés történik, hanem az agrotechnikára épülve technológiai ajánlással is szolgálunk. 

Évente kétszer jelentkezünk a Gabonakutató Híradó újságunkkal, melyben az 

alapkutatás és a nemesítés minden területéről beszámolunk a gazdák által használható 

formában. 

Gabonakutató Kft. honlapja megújult, melynek során egy folyamatosan frissülő, 

informatív, egyben áttekinthető elektronikus információforrás lett, ami az egyik 
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legjelentősebb kommunikációs kapocsként szolgálhat a nemesítők, mezőgazdasági termelők 

és más cégünk iránt érdeklődők felé.  

A kutatás fejlesztése és eredményeinek gyakorlati hasznosítása széleskörű hazai és 

nemzetközi kapcsolatokat igényel. A GK Kft-nek 2013-ban számos kutatási együttműködési, 

valamint termékforgalmazási kapcsolata volt és jelenleg is van bel és külföldön egyaránt. A 7. 

mellékletben levő felsorolás a teljesség igénye nélkül a legfontosabbakat tartalmazza. 

A 2013. év során az alábbi hat kiállításon vettünk magunkat: 

 AgroMash Expo (2013.01.30- 02.02., Budapest) 

 Mezőgazdasági kiállítás 2013.03.01-03., Kijev, Ukrajna 

 XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok (2012. április 26-28., 

Hódmezővásárhely) 

 Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok (2013. május 22-25., Bábolna) 

 22. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár (2013. 

augusztus 17-20., Debrecen) 

 76. OMÉK 2013.09.18-22., Budapest 

 

Mindegyik rendezvényen arra törekedtünk, hogy a standunkat felkereső mezőgazdasági 

termelőket, érdeklődőket hasznos információkkal lássuk el cégünk tevékenységéről, ezt ebben 

az évben megújult formában tettük, hiszen mindegyik rendezvényen egyedi standdal vettünk 

részt.  
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3/C. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

2013-ban összesen 12 db pályázat került benyújtásra, ami a 2012. évi értékhez képest 

(10 db) növekedés. A benyújtott és elbírált pályázatok közül 7 részesült támogatásban (500 

millió Ft), egyet elutasítottak (7,8 millió Ft). További négy pályázat (607 millió Ft) esetében 

az év végéig nem született döntés, ezek szakmai bírálat alatt állnak. A tervezett pályázati 

költségvetések alapján 2013-ban futó pályázatból összesen 230 millió forinttal számoltunk el.  

       

NYERTES PÁLYÁZATOK 2013 EUR/HUF árfolyam 297  

  Program cím 

Támogatás összesen 
(ezer Ft) 

Saját forrás összesen 
(ezer Ft) 

Projekt 
összesen 

GK Kft 
összesen 

Projekt 
összesen 

GK Kft 
összesen 

1. GOP 1.1.1. 
A triticale humán célra történő kutatása és fejlesztése. 
Konzorcium a nemesítéstől a kenyér sütéséig terjedő 
legfőbb feladatokra 

277 035 138 517 118 290 30 133 

2. TÁMOP 
"Pannon modell" - Regionális szintű, ágazati felsőoktatási 
együttműködés megvalósítása az élelmiszerbiztonság és 
a gasztronómia területén 

1 124 500 56 000 0 0 

3. GOP 1.1.1 
A klímaváltozáshoz alkalmazkodó gabonafélék biotikus és 
abiotikus rezisztencia nemesítése, növényvédelmének 
fejlesztése valamint az élelmiszerbiztonság növelése 

523 138 228 826 217 788 0 

4. 
Kertészeti 
gépek 

Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése 49 946 49 946 92 757 92 757 

5. OTKA Zab genetikai források jellemzése 22 078 22 078 0 0 

6. NAKVI Bemutató üzemi pályázat 1 875 1 875 0 0 

7. TéT 
Betegségrezisztencia és szárazságtűrés javitására 
alkalmas kiváló genetikai alapanyagok felhasználása 
búzában molekuláris genetikai módszerek segítségével 

5 764 5 764 0 0 

8. EMVA Állami génmegőrzési feladatok ellátása 2013 2 079 2 079 0 0 

  
ÖSSZESEN 

  
2 006 415 505 086 428 836 122 890 

       

 

A bankszámlára beérkezett, pályázati forrásból származó összeg felét két GOP 

(Gazdasági Operatív Program) pályázat adta, melyek 2014-ben zárulnak majd le. A 

fennmaradó összeg a korábbi években indult és még be nem fejeződött kutatási célú 

projektekből és kisebb pályázati összegekből folyt be. A Gabonakutatónak van még egy 

függőben lévő nagy pályázata, melyről még nem érkezett végleges döntés. 

A támogató szervezeteket tekintve 2013-ban, a legtöbb projektünk a Gazdasági Operatív 

Program (GOP) támogatásával valósult meg, második helyen a Társadalmi Megújulás 
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Operatív Program (TÁMOP) áll, ahol a Kaposvári Egyetemmel történő együttműködéssel 

jutott társaságunk pályázati pénzekhez. Az elnyert támogatások tekintetében a dobogó 

harmadik fokán a Vidékfejlesztési Minisztérium áll. A Kertészeti gépek, technológiai 

berendezések beszerzése című pályázat okán, a Gabonakutató intézete 5 db nagy értékű 

mezőgazdasági géphez juthat. 

 

BÍRÁLAT ALATT 2013 EUR/HUF árfolyam 297  

  Program cím 

Támogatás összesen 
(ezer Ft)  

Saját forrás összesen 
(ezer Ft) 

Projekt 
összesen 

GK Kft 
összesen 

Projekt 
összesen 

GK Kft 
összesen 

1. AGR_PIAC 

Kalászos gabonák, kukorica és napraforgó 
temésbiztonságának és a belőlük készült 
élelmiszertermékek és takarmánykeverékek beltartalmi és 
élelmiszerbiztonsági tulajdonságainak fejlesztése új 
technológiák és piacképes termékek bevezetésével 

1 126 972 561 254 326 257 0 

2. KEOP 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforráshasznosítással kombinálva (Kiszombor) 

22 504 22 504 17 309 17 309 

3. KEOP 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforráshasznosítással kombinálva (Szeged) 

22 388 22 388 17 232 17 232 

4.  TéT 

Búza kenyérsütési minőség javítása a glutenin 
alegységek, ivaros keresztezés és in vitro haploid 
indukció módszerének kombinálásával, hogy homozigóta 
törzseket kapjunk 

925 925 0 0 

  
ÖSSZESEN 

  
1 172 789 607 071 360 799 34 541 
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3/D. SZAKIRODALMI ÉS TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

A Társaságban folyó magas szintű szakmai munkát jelzi, hogy kutatóink közül egy fő az 

MTA rendes tagja, az MTA aktív doktorainak száma 3, a kandidátusok, ill. PhD fokozattal 

rendelkezőké 20. Ez ideig a Kft kutatói közül a növénynemesítésért 16 fő lett Fleischmann 

díjas, 3 fő Gábor Dénes díjas, 2 fő Újhelyi Imre díjas és 3 fő az MTA és Magyar Szabadalmi 

Hivatal Nívó Díját kapta meg. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztet 3fő, a Magyar 

Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztet 2 fő, a Tiszti keresztet 2 fő nyerte el. 2012-ben 

Mesterházy Ákos Fleischmann Díjat, Szilágyi László ügyvezető igazgató a Debreceni 

egyetem tiszteletbeli egyetemi docense címet nyerte el, valamint az MNV Zrt-től a „2012 év 

Cégvezetője” díjat kapta, dr. Cseuz László és Fejes Zoltán Miniszteri Elismerő oklevelet 

kapott. 2013-ban dr. Csősz Lászlóné Fleischmann Díjat, dr. Beke Béla Jedlik Ányos Díjat, dr. 

Papp Mária, Csamangó Anikó Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott és dr. Mesterházy Ákost 

az MTA rendes tagjává választották. 

Termékeinkért egy alkalommal a Magyar Innovációs Nagydíjat, 3 alkalommal az FVM Agrár 

Innovációs Díját 1 alkalommal az OMFB Innovációs Díját, két alkalommal a Dél-Alföld 

Innovációs Díját nyertük el, a 75. OMÉK-on Agrárfejlesztési Díjat, valamint a szakmai 

kiállításokon több nagydíjat és termék díjat kaptunk.  

 

Publikációs tevékenység 

2013-ban 141 publikáció (5. melléklet) jelent meg a Gabonakutató Nonprofit Kft. 

munkatársainak a szerzőségében. Az összes szerzőségszám 294, ebből első szerző 103, 

társszerző 191. 60 magyar nyelvű publikáció (ebből 33 ismeretterjesztő) került közlésre. 20 

idegen nyelvű publikáció született; ez utóbbiakat kizárólag tudományos közlemények 

alkotják. Az idegen nyelvű publikációk közül 13-at külföldön kiadott folyóiratok, 7-et pedig 

Magyarországon készült folyóiratok közöltek.  

Jelentős a tudományos konferenciákon kifejtett munkásság is, amit az is jelez, hogy a magyar 

konferenciákhoz kapcsolódóan 39 szakirodalmi közlés született, nemzetközi 

szimpóziumokhoz kötődően 22 szakirodalmi publikáció jelent meg.  

Jellemző volt a társ-kutatóhelyekkel, egyetemekkel, hazai és külföldi együttműködő 

partnerekkel közös szakirodalmi tevékenység. 
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Tudományos rendezvények szervezése és tartása 

A Kft tudományos eredményeinek közzétételét szakmai-tudományos rendezvények 

(Tudományos Tanács nyilvános ülései, nemzetközi pályázatok tanácskozásai, növényvédelmi 

tanácskozások stb.) szervezésével, rendezésével is segítette: közülük nyolcat önállóan, nyolcat 

pedig más szervezetekkel kooperálva rendezett, ez utóbbiak közt 1 nemzetközi rendezvény 

volt. (8. Melléklet).  

2013-ban a következő nyilvános tudományos rendezvényeink voltak:  

1. 2013. november 13-14. II. Gabonakutató Fórum, amelyen a cég kutatói 28 előadást 

tartottak legújabb kutatási eredményeikről. Az előadások listája a 6/b Mellékletben 

megtekinthető. 

2. 2013. november 5-7. II. Cereal Biotechnology and Breeding. Az MTA Akadémiai Kiadó és 

a szegedi szerkesztésű Cereal Research Communications (Gabonakutató az alapító és 

fenntartó) - a világon jól ismert tudományos lap – közös konferenciája Budapesten, a 

margitszigeti Nagy Szállóban. A konferencia témája a Gabonafélék Biotechnológiája 

és Nemesítése (Cereal Biotechnology and Breeding, 2013. A főszervező a lap 

főszerkesztője, intézetünk munkatársa, Pauk János volt. A munka nyolc szekcióban 

folyt, három napon keresztül. Minden szekciót nemzetközi szaktekintély előadása 

vezette be. A felkért előadók Kanadából (R. Chibbar), Izraelből (A. Blum), Kínából (J. 

Zhang), Ausztriából (H. Buerstmayr) és természetesen hazánkból (Bedő Z. 

Martonvásárról, Horváth V.G. és Vass I. Szeged SZBK-ból és Mesterházy Á. a GK-

ból) érkeztek. Minden meghívott negyven perces előadást tartott, majd ezt kb. 10 

perces vita követte. A részvevők a világ minden tájáról jöttek. A legizgalmasabb 

előadások a gabonafélék molekuláris genetikai témáiban voltak. Itt is megfigyelhető 

volt az általános világtendencia, ami konferenciánkra is jellemző volt, hogy a 

molekuláris technikák a nemesítés-, az élettan-, a kórtan-, a genetika-, a beltartalmi 

minőségi kutatás területére is betörtek. Napjainkban csak molekuláris biológiai 

felkészültséggel érezheti magát bárki igazán otthonosan a nemzetközi tudományos 

közéletben.  
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CRC tudományos lapszerkesztés  

(Dr. Pauk János, Búza Lajosné, Dr. Lantos Csaba) 

Sokan nem tudják, hogy a Gabonakutatónak van, egy 1973-ban Barabás Zoltán 

akadémikus által alapított tudományos lapja, a Cereal Research Communications (röviden 

CRC, magyarra fordítva: Gabonakutatási Közlemények). A Cereal Research Communications 

alapítása óta, évről évre folyamatosan szolgálja a gabonafélék kutatásához szorosan 

kapcsolódó kommunikációt, a publikálást.  Az elmúlt évtizedekben - a CRC a széles 

nemzetközi mezőnyben - feljött a fontos vezető szakmai lapok mögé. A nemzetközi 

olvasottságot és idézettséget mutató impakt faktor értéke (IF), melynek a lapra vonatkozóan 

az első jegyzése 1986-ban volt, 2012-re már 0.549 lett. A vezető, növénynemesítésben 

érdekelt lapok 1 és 2 közötti IF értékkel rendelkeznek. 

A folyóirat a gabonafélék kutatásának hat izgalmas területéről vár és közöl kéziratokat. 

A hat terület: agronómia, nemesítés, genetika, kór- és kártan, élettan, beltartalmi minőség. A 

folyóirat negyedévenként, 2013 év végéig kb. 150 oldalon (évi 600 oldal, négy számban), 

2014-től pedig 180 oldalon (évi 720 oldal, négy számban), igényes kivitelben jelenik meg. A 

lap fenntartója a GK Nonprofit Közhasznú Kft. A nyomdai munkát és a lapterjesztést a 

budapesti Akadémiai Kiadó szerződéses kapcsolatban végzi.  

CRC kiadványai 2005-től érhetők el a weboldalon elektronikusan. 2011 óta van 

lehetőség arra, hogy a kb. 10 oldalas publikált cikk elektronikus változata mellett, pdf 

formátumban a szerzők online supplement-ként közöljék a cikkhez tartozó, terjedelmesebb 

információkat (táblázatokat és ábrákat). 2012-ben pedig megkezdődött az elfogadott kéziratok 

online preview publikálása, amely megelőzi a kiadványban való megjelentetést és felgyorsítja 

az információáramlást. Ezzel jentősen felgyorsult a publikálás, hiszen a kézirat elfogadását 

követően, néhány hét múlva, akár már olvasható és idézhető is az új cikk. 

Az előfizetők (könyvtárak, intézetek, egyetemi tanszékek, magán személyek) 

természetesen kinyomtatott formában is megkapják a lapszámokat. Bármennyire is virtuális 

világban élünk, egy szép küllemű szakmai lapot jól esik kézbe venni és a cikkeit 

hagyományos módon is olvasni. Reméljük így vannak vele a megrendelők is. 

A lap szerkesztőbizottsága Szegeden dolgozik és itt szerkeszti a lapot évtizedek óta. A 

lap alapítója és mintegy két évtizedig főszerkesztője Prof. Barabás Zoltán volt. Őt követte 

megközelítőleg 15 évig Kertész Zoltán. Ma ezt a munkát Pauk János végzi. A főszerkesztővel 

és két technikai szerkesztővel (Búza Lajosné, Lantos Csaba, mindhárman a GK dolgozói) 
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irányított szerkesztőbizottságban 20 nemzetközi tekintélyű szakember vesz részt. A technikai 

szerkesztő szerepében van még egy különlegességünk. A lap indulásától ezt a munkát egészen 

2008-ig Mesterházyné Scholz Julika végezte (35 évig), amit nagyon köszönünk neki. A 

szerkesztőbizottság tagjai négy földrészről (Ázsia 2, Ausztrália 2, Amerika 5 és Európa 11), 

felkérés alapján alkotják a jelenlegi szerkesztőbizottságot. Sajnos, a múló évek búcsúzásokkal 

is jártak. Az elmúlt évtizedben vettünk végső búcsút, olyan kiváló munkát végző 

szerkesztőbizottsági tagjainktól, mint a Nobel-díjas N.E. Borlaug (US), M.D. Gale (UK), J. 

Bojanowski (PL) vagy a magyar Sutka József professzor. Áldozatos, precíz munkájukkal 

évtizedeken keresztül szolgálták a CRC-t. Tisztelettel és szeretettel köszönjük nekik! 

Lapunk nemcsak belsőleg, de küllemében is változott. Jelenleg az 1. ábrán látható 

borítóval jelenik meg 

Az intézet kilencedik évtizedének vége felé, a CRC és kiadója, a budapesti Akadémiai 

Kiadó konferenciaszervező csoportja 2011. május 24-27. között Szegeden rendezte meg, első 

közös konferenciáját. A konferencia témája és címe: Cereal Biotechnology and Breeding 

(CBB-1) volt. Ezt 2013. november 5-7. között a második (CBB-2) nemzetközi konferencia 

követte Budapesten, a margitszigeti Nagy Szállóban. 

Kérdezhetjük, hogy mi lesz a jövő? Ha továbbra is szeretnénk a CRC-vel és 

rendezvényeivel a nemzetközi élvonalban maradni, ill. egyes területeken felzárkózni, sok-sok 

további erőfeszítésre lesz szükség. Növelhetik az esélyeinket az egyre magasabb szintű 

publikációk és az általunk szervezett konferenciák. Ezek révén idecsalogathatjuk a kutató 

világnagyságokat, és közelebbről mutathatjuk meg a gabonafélék kutatásában elért magyar 

értékeinket is. 
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Kutatás+Marketing / Gabonakutató Híradó 

Tóth Szeles István 

 

Társaságunk saját lapja, a 2014-ben 28. évfolyamába lépett Kutatás+Marketing / 

Gabonakutató Híradó sokak által kedvelt információs forrás a szántóföldi növénytermesztést, 

vetőmag előállítást és –kereskedelmet művelők körében. Tartalmában a Gabonakutató 

fajtáival és azokhoz tartozó agrotechnikával foglalkozó szakcikkek dominálnak, melyek 

kiegészülnek az adott időszak aktualitásaival, vetőmag-forgalmazást segítő információkkal. 

Az utóbbi időszakban két lapszámot jelentetünk meg évente. Januári számunkban a tavaszi 

vetésű növényekkel foglalkozó cikkeink dominálnak, míg a májusban megjelenőben 

elsősorban az őszi kalászos gabonák és az őszi káposztarepce kap kiemelt figyelmet. Az 

alapkutatás és a növénynemesítés eredményeit a gazdákhoz, gazdálkodókhoz olvasmányos 

formában eljuttató kiadványunkat esetenként 4 ezer példányban jelentetjük meg. 

A színes, A/4-es formátumú, 16-20 oldalas, ingyenes újságunkat érdeklődő és velünk 

szoros kapcsolatot ápoló termelő partnereinknek postai úton juttatjuk el. Emellett területi 

képviselőink vesznek részt a terjesztésben, valamint egyes fajtabemutatóink vendégei is 

megkapják az aktuális lapszámot. Kiállításokon, egyéb szakmai rendezvényeken szintén 

kínáljuk lapunkat. Az újság friss és archív számai a Gabonakutató honlapján 

(wwww.gabonakutato.hu ) online formában is elérhetőek.  
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Egyetemi kapcsolatok, oktatási tevékenység 

Munkatársaink részt vettek az MTA Agrárosztályának tudományos bizottságai, az MTA 

területi bizottságai, az MNE, a Vetőmag Szövetség és Terméktanács, a MAE, az egyetemek 

doktori iskoláinak tevékenységében, közreműködtek habilitációs eljárásokban.  

Több intézményi munkatárs működött közre az agrár-felsőoktatásban:  

Mesterházy Á. egyetemi magántanár és a SZIE doktori iskolájának törzstagja,  

Matuz J. egyetemi tanár, a SZTE Mérnök Karán. 

Pauk J. egyetemi magántanár és a SZIE doktori iskolájának törzstagja, tantárgy felelős  

Kertész Z. címzetes egyetemi tanár, Szilágyi László és Széll E. c. egyetemi docens, Palágyi 

A., Petróczi I. M., és Szél S. c. főiskolai tanár. 

A gödöllői Szent István Egyetem Gabonanemesítési és Genetika kihelyezett tanszéke, a 

Szegedi Tudományegyetem hódmezővásárhelyi Mg-i Főiskolai Kar és a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Centrum kihelyezett növénytermesztéstani tanszékei a GK Kft-ben 

működnek már több éve, folyamatosan.  

A Gabonakutató Kft. Biotechnológia osztálya több egyetemmel (Szent István Egyetem, 

Corvinus Egyetem és Szegedi Tudományegyetem) tart fenn oktatási kapcsolatot.  

A Gabonakutató Kft. kutatói a gödöllői Szent István Egyetem kihelyezett tanszékeként a 

„Gabonafélék biotechnológiája” című tantárgy oktatását végzik a gödöllői nappali és levelező 

tagozatos hallgatók számára. A tárgy témafelelőse (dr. Pauk János) az intézet több 

munkatársát is bevonta a tárgy oktatásába. Két munkatársunk tagja SZIE Növénytudományi 

Doktori Iskola bizottságának és hatékonyan részt vettünk a doktorképzésben, pl. dr. Matuz 

János a”Szántóföldi kísérletek tervezése és értékelés” című tantárgyat oktatja a PhD 

hallgatóknak. 

Dr. Mesterházy Ákos a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi Karán 

választható tárgyként rezisztencia nemesítést és rezisztencia genetikát oktat, dr. Matuz János, 

egyetemi tanár a SZTE Mérnöki Karán a növénytermesztés és kertészet tantárgyakat oktatta a 

2012/13 tanévben. A Gabonakutató Kft. Biotechnológia Osztálya több egyetemmel (Szent 

István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem és Corvinus Egyetem) tart fenn oktatási 

kapcsolatot.  

A Szegedi Egyetem Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Karának több hallgatója 

(Bordé Ádám és Finta Ákos) a Biotechnológia osztályon végzi jelenleg is a 

diplomamunkájával kapcsolatos kísérleteit. Továbbá a Kar két hallgatója (Kószó Viktória és 
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Lapu Zoltán) sikeresen szerezte meg B.Sc diplomáját és védte meg államvizsga  dolgozatát a 

2012-es esztendőben.  

A Szegedi Tudományegyetem egy hallgatója (Deli Márta) M.Sc szintű diploma 

munkájához kapcsolódó vizsgálatait fejezte be a Biotechnológia Osztályon, valamint 8 

biológus hallgató két hetes gyakorlatot, míg a Hódmezővásárhelyi Karról további 4 hallgató 

kétszer hat hetes szakmai gyakorlatot töltött a Biotechnológia Osztályon. 

Szorgalmas hallgatóink aktívan végezték diplomamunkájukhoz kapcsolódó kutatásiakat. 

Négyen részt vettek egyetemi TDK versenyen, és közülük hármat OTDK versenyen való 

részvételre javasoltak.   

Két éve a budapesti Corvinus Egyetem és a Biotechnológia Osztály között tart egy 

oktatási együttműködés. Ennek keretében egy napos gyakorlatra érkeztek Szegedre a 

budapesti Egyetem nappali tagozatos hallgatói. Előadások és gyakorlat keretében 

ismerkedhetnek meg a modern biotechnológiai módszerek elméleti hátterével és gyakorlati 

alkalmazásával. Egyetemi kapcsolatainkat a jövőben bővíteni szeretnénk, hiszen a szakmai 

rászorultság, mindkét oldalon előnyökkel jár.  
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3/E. KERESKEDELMI FŐOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 

(Virágné Pintér Gabriella, kereskedelmi igazgató helyettes). 

A Kereskedelmi Főosztály az elsődleges értékesítési feladatai mellett 2013-ban is nagy 

figyelmet fordított az új innovatív fejlesztésekre. Ennek talán a legfontosabb állomása, hogy 

az évek alatt kivívott piaci pozíciónkat, melyet a szója vetőmag forgalmazásában értünk el, 

tovább tudtuk fokozni. Itt nem csak a forgalmazásról beszélhetünk, hanem egyre pontosabb 

technológiával látjuk el a partnereinket, tovább segítve a termesztést és a műveletek 

hatékonyságát.  

Ezen elvek jegyében ebben az évben is újabb kísérlet beállításával próbáltuk a termelő 

partnerek munkáját segíteni. A szója jó minőségű gyári oltását már évek óta fontos feladatnak 

tekintjük. Egy újabb lépést tettünk a jobb minőség érdekében, amit a Pannon Egyetemmel 

közösen egy agrotechnikai kísérletben teszteltünk. Ennek eredményeként a következő évtől 

egy bizonyítottan korszerűbb technológiával és új oltóanyaggal kezelt termékkel 

jelentkezünk. 

Tovább bővítettük a partnertalálkozók körét, a régi hagyományos rendezvények mellett 

több új helyen sikerült előadásokat tartanunk, mellyel 50 fölé nőtt az ilyen rendezvények sora. 

Egyre bővül az üzemi kísérletekben résztvevő partnerek sora, és a hagyományos 

elsősorban a termésmennyiséget mérő kísérletek mellett a szójában komolyabb felmérések is 

történtek.  

A kereskedő kollégák folyamatosan részt vesznek a kukorica agrotechnikai 

kísérleteiben. Ebben az évben a két új hibridünk a GKT 372 és a GKT 376 optimális tőszám 

beállításában vett rész kollégánk, ami újabb kísérletek elindításához vezetett 2014-ben. 

Ahhoz, hogy a termelőkhöz minden információ eljusson, kiadványokat készítünk, 

amelyek a kft honlapján is hozzáférhetőek. Továbbra is évente kétszer tavaszi és őszi 

fajtaajánlattal jelenünk meg. Ezekben nemcsak fajtaismertetés történik, hanem az 

agrotechnikára épülve technológiai ajánlással is szolgálunk. 

Bővítettük kereskedelmi csapatunkat, az év utolsó hónapjaitól már Szlovákia területén is 

dolgozik területi képviselőnk, akinek az egyik legfontosabb feladata az értékesítés mellett a 

kísérleti helyek számának bővítése.  

Fontos előrelépés volt, hogy az ukrán partnerünkkel Kijevben közösen tartottunk 

előadást, melynek a legfontosabb eleme szintén az agrotechnika legfontosabb újításainak 

ismertetése volt. Több, mint 60 partnerrel sikerült egyeztetni és alkalmazni a kutatási 

eredményeket az ukrán termelésre. 



 

 

273 

 

 

 

        

 

Évente kétszer jelentkezünk a Gabonakutató Híradó újságunkkal, melyben az 

alapkutatás és a nemesítés minden területéről beszámolunk a gazdák által használható 

formában. Ez a saját terjesztésű lap megújult külsővel 2000 termelőhöz jut el. 
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A 2013. év során az alábbi kiállításokon képviseltettük magunkat: 

 AGROmashEXPO (2013. január 30 - február 2., Budapest) 

 XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok (2013. ápr. 26-28., 

Hódmezővásárhely) 

 22. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár (2013. aug.17-

20., Debrecen) 

 Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok (2013. máj. 22-25., Bábolna) 

 OMÉK (2013. szept. 18-22, Budapest) 

Mindegyik rendezvényen arra törekedtünk, hogy a standunkat felkereső mezőgazdasági 

termelőket, érdeklődőket hasznos információkkal lássuk el cégünk tevékenységéről, ezt ebben 

az évben megújult formában tettük, hiszen mindegyik rendezvényen egyedi standdal vettünk 

részt. A kiállítások sorában az egyik legfontosabb a tavaszi értékesítési szezonra eső 

AgroMash Expo, ami az egyik legsikeresebb kiállítás az év során. 
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Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az említett vásárokon a megjelenés mellett a 

rendezők által kiírt pályázatokban is megmérettessük termékeinket. Ennek eredményeként 

2013-ban az alábbi elismerést kaptuk: 

A Gabonakutató Nonprofit Kft.-t. „A gabonafélék, az olajosnövények és a szója 

termesztés biológiai alapjainak fejlesztése és hasznosítása” című innovációjáért a XXI 

Magyar Innováció Nagydíj bírálóbizottsága Kiemelt Elismerés díjazásban részesítette. 

  

 

 

Az elmúlt év végén egy kreatív kampányba kezdtünk, mely áthúzódik a 2014-es évbe, ami 

egyben a jubileumi 90 éves évfordulónk méltó megünneplését is segíti. 
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3/F. TERMELÉSI FŐOSZTÁLY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

(Fejes Zoltán termelési, termeltetési és feldolgozási igazgató helyettes) 

 

A Termelési Osztály a Gabonakutató Kft. összhangban a nemesítéssel, kutatással önálló 

részeként végzi a különböző növényfajok vetőmag szaporítást, árutermelést és a nemesítéssel, 

kutatási egységekkel összhangban a kutatási területek biztosítását, kiszolgálását. Önálló 

telephellyel rendelkezik Kiszomboron, Dénes majorban. Dolgozói létszám 35 fő. Az általunk 

művelt intézeti földterület 1366 ha, melyből Kiszomboron 941 ha, Makón 103, Szentesen 289 

ha, Szegeden 24 ha, Kiskundorozsmán 9 ha található. 2014-ben várhatóan még 330 ha szántó 

területtel bővül Kübekházán a GK Kft. földterülete. A megművelt földterületből 750ha 

meliorált. 280ha lineár, a többi terület csévélődobos öntözőberendezéssel öntözhető.  

Vetőmagnak termelt főbb növényeink: őszi búza, őszi árpa, őszi tritikálé, őszi zab, 

tavaszi tritikálé, tavaszi búza, tavaszi zab, őszi káposztarepce, kukorica, napraforgó, szója, 

olajlen, cirok, öko vetőmag 

A Termelési Osztály főbb feladatai, tevékenysége 

- Intézeti vetőmagok szaporítása és értékesítése, a vetőmag előállító nagyüzemek, 

valamint a köztermesztés részére 

- Vetőmag forgalmazó cégeknek hibrid vetőmag előállítás, céltermesztés 

- Műszaki háttér biztosítása, az agrotechnikai munkák végzéséhez  

- Bio vetőmag termesztés 3x10 ha területen  

- Kutatási területek biztosítása, agrotechnikai munkák végzése igény szerint  

- Együttműködés növényvédelmi kutatás, és műszaki technológiai fejlesztésben 

- Agrotechnikai, növényvédelmi, szántóföldi kísérletek repce, búza, kukorica és 

szójatermesztésnél, új technológiák bevezetése 

- Műszaki fejlesztés 

- Gépjavítás, gépüzemeltetés 

- Az Igazgatóság adminisztrációs feladatainak elvégzése 

- Terménytárolás, növényvédőszer, műtrágya beszerzés tárolás-raktározás 

-  Belföldi és külföldi bemutatók szervezése partnercégek (Bayer, Syngenta, Magyar 

Kwizda, Dow Agro Sc., magyar gazdák) részére  

- Szoros kapcsolattartás, összhang a Vetőmag Feldolgozó Üzemmel, mert a megtermelt 

vetőmagok feldolgozása, fémzárolása, értékesítése itt történik 
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Műszaki csoport 

A műszaki csoport munkáját 24 fő végzi, feladatuk a Főosztály által művelt, 1366 ha 

szántóterületen az előírt és meghatározott gépi technológiák időben és jó minőségben történő 

elvégzése,a kutatási Osztályok gépi kiszolgálása. Szeged, Kiskundorozsma, Makó,  Szentes 

telepekhez tartozó területek gépi munkáinak végzése. 

Az elmúlt időszak nagy változásokat hozott Osztályunkon, a műszaki felszereltség 

tekintetében. Nagy beruházással korszerű, a legmodernebb erő és munkagépek vásárlására 

került sor, megkönnyítve ez által a talajmunkák kivitelezését és a vetőmag előállításokhoz 

kapcsolódó műszaki tevékenységek pontos és időbeni elvégzését. A technológiai folyamatok 

gyors és pontos elvégzése megköveteli a legmodernebb gépek használatát. 

Gépparkunk az alábbi technikai eszközökkel bővült 2013-ban: 

JCB    rakodó gép  1 db 

JD 8310  traktor   1 db 

JD 4730 önjáró hidas  permetező gép  1 db (30 m-es munkaszélességgel) 

JD 660   kombájn  1 db 

MONOSEM  kultivátor  1 db 

Horsch 6MT  terrano   1 db 

Lineár CHFS            kétkarú lineár  1 db (1150 m) 

Lineár EHFR  egykarú lineár  1 db (550 m) 

A gépek a legkorszerűbb felszereltséggel rendelkeznek, GPS vevőegységgel, monitorral, 

automatikus irányító rendszerrel. 

A munkavégzések folyamatai naprakészen nyomon követhetők, adatbázis rendszerbe 

rögzíthetők, pontos információt nyújtanak az irányítást végző vezetőknek. Ehhez 

kapcsolódóan épült ki egy új Agrár Informatikai Irányító Rendszer (AGROVIR), mely a 

telepen működő számítógépekre adaptálva, bármikor, bárhonnan pontos információt 

nyújtanak a vezetők számára egy adott munkafolyamat helyzetéről, egy adott növény, vagy 

tábla naprakész költségalakulásáról. A precíz munkák kiegészítéseként több számítógépes 

program épült be a gazdálkodási rendszerbe, (JD OFFICE, NAVISION) melyek segítik a 

vezetői döntéseket. 

Ezen információk birtokában gyors és pontos szakmai döntéseket lehet hozni, mely 

alapja lehet a precíziós gazdálkodásnak. 

Agronómia 

A Termelési Osztály területi elhelyezkedése meglehetősen megosztott. Az általunk művelt 

1366ha földterületből Kiszomboron 941 ha, Makón 103 ha, Újszegeden 24 ha, Szentesen 289 

ha, Kiskundorozsmán 9 ha található. Látható a területi széttagoltság, ami sok esetben 

szervezési nehézségeket és plusz költségeket okoz.  
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Az időjárási anomáliáknak köszönhetően, felülírva terveinket több éven át küszködtünk 

tavasszal, ősszel a belvízzel, nyaranta a rendkívüli aszályokkal. Több évben is nagy bevétel 

kiesés keletkezett ennek következtében. Az aszály kártételének kivédésére állítottuk üzembe 

2013-ban az újonnan létesített lineár öntöző berendezéseket, melyek nagy teljesítményüknek  

köszönhetően időben és jó minőségben végezték a hiányzó víz pótlását, minimális élőmunka 

ráfordítással. Ezeknek a berendezéseknek az üzemi nyomása jóval alacsonyabb a dobos 

berendezésekénél, ebből következően jóval költségtakarékosabb az üzemeltetésük is. 

Vetőmagnak termelt főbb növényeink: őszi búza, őszi árpa, őszi tritikálé, őszi zab, őszi 

káposztarepce, tavaszi búza, tavaszi tritikálé, tavaszi zab, kukorica, napraforgó, szója, olajlen, 

takarmánycirok, öko vetőmagok, kutatói területek 

A vetésszerkezet átalakulásával jelentősen megváltoztak a vetőmag szaporító területek 

is. Míg 2004-ben 61 % volt a vetőmag termőterület, 2013- ban már 90 % fölé emelkedett. 

A kalászosok vetésterülete az elmúlt tíz évben 400-500 ha körül volt. A fajták 

összetétele ez alatt az idő alatt jelentősen megváltozott. 2005-ben a GK Kft. vezérfajtái a GK 

Kalász, GK Petur, Jubilejnaja 50 voltak. 2013-ban a legnagyobb területen termelt és legtöbb 

vetőmag forgalmat elért fajtáink a GK Csillag, GK Békés, GK Körös, GK Berény. 

Őszi árpában a régi GK Árpádot, GK Rezit, Plaisant leváltotta a GK Judy és a GK 

Stram fajták. Az utóbbi években előtérbe kerültek a triticale szaporítások, melyeknek a 

területe évről-évre emelkedik (GK Szemes, GK Rege). 

Az intenzív és precíz gazdálkodásnak köszönhetően a vetőmag szaporító területeken 

elért termésátlagok növekvő tendenciát mutatnak, az utóbbi években a termésátlagok a 

kalászosoknál elérték az 5-6 tonnát hektáronként. 

A kalászos vetőmag szaporítások területi megoszlása a következő: Szuper Elit, Elit 

vetőmag 20-30 %, I. fok 20-25 %, II. fok a vetésterület 50 %-a. A SE vetőmagot államilag 

fémzároljuk, így a jó minőségű bázis mag több éven át biztosítja a későbbi szaporítási fokok 

alapanyagát. 

A konvencionális őszi káposztarepce termesztés évről évre rentábilis, termésátlaga 

évjáratoktól függően 2,5-3 t/ha. A repce jó kalászos elővetemény, emiatt szerepe van a 

vetésforgóban. 

A hibrid repce vetőmag előállítás az utóbbi pár évben került előtérbe. 2012-ben 7 ha 

volt, 2013-ban már 57 ha lett elvetve. Az F1 repce termesztése meglehetősen kockázatos, 

ezért az őszi kelesztő öntözés és a tenyészidőszak során több adagban kijuttatott öntöző víz 

alapfeltétele a sikeres és jó minőségű vetőmag előállításának. 
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A hibridkukorica vetőmag előállítás Termelési Osztályunk egyik legnagyobb árbevételt 

eredményező tevékenysége. A magas jövedelmezőség eléréséhez elengedhetetlen a 

korszerűen kialakított öntöző rendszer jó működése. Az F1 előállításra elvetett területeket 

folyamatosan öntözni kell kisebb vízadagokkal, kiegészítve tápanyagellátással. A vízben 

oldott folyékony műtrágya öntözővízzel egy menetben kijuttatható. Ilyen pontos és egyenletes 

vízadagok kijuttatásra kizárólag a lineár típusú öntöző berendezések alkalmasak. A 2012-ben 

pályázati lehetőséggel élve sikeresen megépült egy új lineár rendszer, mellyel bővült az 

öntözhető területek nagysága, mintegy 314 ha -al. A lineár megépítése nagy lendületet adott a 

hibridkukorica termesztésének. 2005-ben 40 ha volt az F1 kukorica előállítási területe, 2013-

ban meghaladta a 260 ha-t. A terület negyede saját nemesítésű hibrid vetőmag és alapanyag 

előállítás, a többi céltermesztés. Szezonálisan kijuttatott öntöző víz hektáronként átlagosan 

130-160 mm, csak így biztosítható az optimális termés elérése. Az öntözött területeken 

átlagosan a jó közepes termés megbízhatóan tervezhető. Az utóbbi években a hibridek 

genetikai termőképességétől függően 1,5-5 t közötti termésátlagot értünk el. 

A szója vetésterülete csak az utóbbi néhány évben növekedett nagyobb volumenben, 

köszönhetően az öntözési lehetőségek bővülésének. 2005 - 2009 -ig a vetésszerkezetben 

pillangós növényként a vetőmag borsó vett részt, azonban területi és technikai adottságaink 

miatt nem volt mindig nyereséges gazdálkodási rendszerünkben. Ezért a borsót leváltotta a 

szója vetőmag termesztése, megbízhatóbb, kiszámíthatóbb árbevételt lehet remélni, 

természetesen csak öntözött körülmények között és a vetésszerkezetbe beillesztve megfelel az 

UNIÓS elvárásoknak is. Az utóbbi néhány évben közel 100 ha -on volt szója vetőmag 

előállítás, 2,5-4 t/ha termésátlaggal. A fajta szortimentben magyar és külföldi fajták is vannak 

(Pannonia Kincse, Bahia, Hilario), szezonálisan megöntözve 110-130 mm hektáronkénti 

vízadaggal biztonságosan termeszthető. 

Az öntöző rendszerek üzemeltetése kulcsfontosságú feladat, hiszen vetésterületeink 

közel 90 %-a vetőmag előállítás, melyet biztonságosan csak öntözött körülmények között 

lehet tervezni. 2011-ben a GK Kft. pályázatot nyújtott be újabb lineár típusú esőztető 

rendszerű öntözőtelep kiépítésére. A „34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján, öntözés, 

melioráció és területi vízgazdálkodás a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek 

fejlesztése” jogcímre, 2011. 10. 12. napján benyújtott 2096072840 azonosító számon 

nyilvántartott támogatási kérelme tárgyában jóváhagyást kapott.  

A növénytermesztésre a társaság használatában álló területek egy része, 282 ha 

nagyságú terület már korszerű lineár automata berendezéssel, vagy kettős célú drénrendszer 
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segítségével önözhető, ezáltal a termésbiztonságra,  terméshozamok kiegyenlítésre, illetve a 

nagyobb terméshozamok elérése van lehetőség.  

A korábbi években a vízhiány pótlása BAUER típusú dobos öntöző berendezésekkel 

történt, mely nem minden esetben volt gazdaságos és precízen irányítható. A vízágyúval 

kijuttatott öntözővíz cseppméretéből adódóan sok esetben rontotta a talajok fizikai és kémiai 

szerkezetét, szikesedésre hajlamosította a talajokat. Emiatt évente szükségszerűvé vált a 

szántó területek mélylazítása, mely meglehetősen költséges eljárás. A dobos öntözés 

hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a szél erőssége, (átfedések eltolódása), nagy a 

párolgási vesztesség, költséges energia felhasználás, ezen kívül nagy az élőmunka ráfordítási 

költség (telepítések, kiszolgálás, stb.). 

A lineár esőztető rendszerű öntözőberendezés előnyei elsősorban a kijuttatás 

egyszerűségében és pontosságában rejlik, kisadagú vízmennyisséggel (kelesztő önözéskor 8-

10 mm) rövid időn belül nagy terület beöntözhető. Jelentős szerepe van hibridkukorica 

vetőmag előállítás esetében a megfelelő időben történő pontos és esőztető szerű öntözővíz 

kijuttatásának. Ez különösen az apasorok virágzási fenofázisában fontos, ugyanis a pollen 

életképességét nagymértékben befolyásolja a virágzat környezetében kialakuló mikroklíma. 

Ez csak az öntözővízzel szabályozható. Öntözés nélkül, szélsőséges időjárási anomáliák 

esetén (2012), a rendkívüli légköri aszály és forróság a virágpor életképességét lerontja, nincs 

kellő megtermékenyülés, a vetőmag mennyisége csökken és minősége romlik. 

Az öntözéssel lefedett területek bővítése 2012. év utolsó negyedében kezdődött el és 

2013 júniusában kerül átadásra. Az új automatizált lineár rendszerű öntözőtelep (1 db kétkarú 

Linear CHFS és 1 db egykarú Linear EHFR öntözőgép) újabb 314 ha terület öntözését teszi 

lehetővé. 

Az öntözési mód esőztető, melyet 2 db lineár típusú öntözőgéppel végeznek. Az 

öntözőgépek a felszín alatt elhelyezkedő nyomócső hidráns sorára csatlakoznak, a motoros 

kocsik a hidráns sor mellet haladnak, így az öntözőgépek sebessége, ezzel a kijuttatott 

öntözővíz mennyisége szabályozható, automatizálható, pontosan kijuttatható. Ezzel a 

gazdaságos, energiatakarékos, korszerű öntöző rendszerrel a Gabonakutató Kft. fokozni tudja 

versenyképességét, tovább bővül a piaci lehetőség a vetőmag gazdálkodás terén. 

A lineár típusú öntöző rendszerek használatán kívül, szükségszerűen működtetjük a 

hagyományos dobos öntöző berendezéseket is, hiszen az izolációs távolságok betartása miatt 

a lineárral lefedett területeken kívül is pótolni kell a hiányzó csapadékot a növények számára. 

Természetesen ezek ma már kissé elavult rendszerek, költségesek, de a cél érdekében még 

területeink negyedét ily módon öntözzük. 
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A közeljövőben újabb lineár rendszerű öntöző komplexum kiépítésére nyílik lehetőség, 

lefedve ezzel a Kiszombori területek közel 80 %-át. 

Növényvédelem 

A friss kutatási eredményeket folyamatosan építjük be termesztési, növényvédelmi 

technológiáinkba. Így például Termelési Osztályunk évek óta sikerrel és következetesen 

alkalmaz tartamhatással is rendelkező felszívódó gombaölő szereket gabona termőterületein, 

mellyel elejét tudjuk venni gabonáinkat potenciálisan károsító gombabetegségek 

elterjedésének. Társaságunk új növényvédő szerek tesztelésében is részt vesz, hogy kijuttatás 

-technikai vizsgálatokkal és optimalizálási javaslatokkal is segítse a hazai növényvédelmi 

kutatást. Eredményeink mértékadóak a hazai növényvédelemben. 

Termelési Osztályunk 2013-ban egy önjáró permetezőgépet helyezett üzembe, melynek 

teljesítménye és technikai paraméterei korábban nem tapasztalt lehetőségeket nyitottak meg. 

Lehetővé vált területeink precíziós, közel négyzetméter pontosságú felmérése, valamint a 

növényvédelmi munkák környezetet és költségeket kímélő elvégzése úgy, hogy eközben 

emberibb munkakörnyezetet és jelentős területteljesítmény-növekedést értünk el a géppark 

bővítésével. Az üzembe helyezett permetezőgép, növényvédő szerek és folyékony vagy 

granulált műtrágyák nagy pontosságú, táblahatárokat pontosan figyelembe vevő kijuttatására 

is alkalmas. A fejlődés azonban nem állt meg, a talajadottságok és a talajból a növények 

számára elérhető tápanyag mennyiségét felmérő térképek is készültek az elmúlt években.  

Informatikai fejlesztések eredményeképpen lehetséges, hogy a talajban lévő 

tápanyagokról készült térképekkel az adott termelési évben, a növénykultúrára, termőhelyi 

viszonyokra optimalizált műtrágyaadagokat juttassunk ki a tábla adott részén. Ez a képesség 

is azt szolgálja, hogy környezet- és költségkímélő módon, egyöntetű minőségben magas 

termésátlagokat érjünk el. Különlegesség, hogy a permetezőgép a felszíni tereptárgyak helyeit 

is rögzíteni képes, így rövid időn belül, akár programozott feladatvégzésre is alkalmassá 

tehető. 

Számítógépes adat nyilvántartási és irányítási rendszerek 

A Termelési Osztály működésében fontos szerepet képez az adatok adminisztrálása. Az 

elmúlt évtizedben adminisztráció területén egyre inkább megnőtt a számítógép szerepe. Új 

programok segítségével több adatot lehet feldolgozni és a kézi rögzítést több helyen kiváltja a 

számítógépes adatbevitel. 2013 -ban több új program került bevezetésre, ezek: Microsoft 

NAVISION, AGROVIR, Jantar Beléptető rendszer, JD Office, M-Files. 

Az üzemanyag felhasználás adatait 2007. februártól üzemanyagkúthoz kapcsolódó 

számítógépes programmal lehet nyomon követni. A gázolaj és kenőanyag fogyasztásokat 
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keretutalványokra vezették fel és a majorból küldték be a központi könyvelésre, majd 2013. 

januártól júniusig a NAV - programba került feladásra. Ezt követően az AGROVIR - ben 

rögzítették az üzemanyag fogyasztás adatait. 

AGROVIR - Mezőgazdasági Vezetői Információs Rendszer megjelenése kiváltotta a 

korábban papír alapú könyvelés egyes elemeit. Például a vásárolt termékek bevételezését 

(vegyszer, alkatrész, üzemanyag) és a kiadásaikat a számítógépre vezetik fel, a korábbi 

formanyomtatványos tömbbe történő könyvelés helyett. Az AGROVIR képes a táblaadatok 

nyilvántartására, készletváltozások követésére, gépek és költségeik nyilvántartására, 

munkaműveletek táblánkénti rögzítésére. A program továbbá alkalmas kimutatások 

elkészítésére, és a tervezés előkészítésére is. 

A JD link segítségével követni lehet a munkagép működését, akár munka közben is. Egy 

GPS adóvevő információkat küld a számítógépre, és ott le lehet olvasni a gép műszerfalán 

megjelenő adatokat. Jelenleg egy kombájnra és egy traktorra van bevezetve ez a szolgáltatás. 

Az AGRÁR Office modult a precíziós gazdálkodáshoz alkalmazzák. A JD Office modul 

alkalmas munkaadatok (táblatörzskönyv) rögzítésére, területfelmérések (táblakontúrok) 

felvételére, amely automatikusan a programba kerülve egy másik gép monitorára is kiírhatóvá 

teszi az adatokat. Ezzel a modullal lehetőség van hozamtérképek ábrázolására is. 

2013 nyarán a beléptető rendszer bevezetése a munkaidő nyilvántartás egységesebb 

követését segíti. Korábban a bérszámfejtéshez csoportos lapokat (amelyen a munkaórák 

összesítése történt) és a jelenléti íveket a központi bérosztályra küldték be. 2013. ősztől a 

csoportos jelenléti ív helyett minden dolgozó egyéni jelenléti lapot vezet, ami egyben a 

beküldendő bérszámfejtő lap is. E korszerű számítógépes nyilvántartási rendszerek bázisai az 

ésszerű és gazdaságos vetőmagtermesztésnek, alapjai a precíziós gazdálkodás bevezetésének. 
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3/G. A VETŐMAGÜZEM TEVÉKENYSÉGI KÖRE ÉS A 2013-AS ÉV 

EREDMÉNYEI 

(Fejes Zoltán, termelési, termeltetési és feldolgozási ig. h.) 

 

A kiszombori Vetőmagüzem feladata a magas genetikai tartalmú vetőmagok 

feldolgozása, fémzárolása, tárolása és kiadása, valamint a hibridkukorica és hibridnapraforgó 

vetőmag termeltetése, izolációk felkutatása.  

Saját anyagaink mellett munkánk fontos, és volumenét tekintve igen jelentős részét 

képezik az idegenek részére vállalt bérmunkák – vetőmagok tisztítása, feldolgozása, 

fémzárolása, szárítása stb. Ahhoz, hogy partnereink bizalmát hosszútávon is élvezni tudjuk, 

nagyon fontos, hogy olyan csapattal rendelkezzünk, akik tisztában vannak azzal, hogy 

munkájuk precizitást, pontosságot igényel. Dolgozóink összeszokott, felelősségteljes 

munkájának, valamint a magasan képzett üzem-és műszakvezetésnek köszönhetően úgy tűnik 

a bizalom egyre nő üzemünk irányában. Egyre több megrendelést kapunk, amit minden 

erőnkkel próbálunk is teljesíteni. Létszámunk ismét elérte a 36 főt, ami még mindig alacsony. 

Az üzem teljes kapacitásának kihasználásához (amit lassan sikerül is elérni) a létszám 

növelésére is szükség lesz a jövőben. 

Mindent megteszünk azért, hogy mindez ne menjen a minőség rovására, szigorúan 

betartjuk az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer előírásait .  

Az elmúlt három évben felhordókat építettünk, zsákoló automata gépsort vásároltunk és 

építettünk be zsáknyomtatóval együtt. Az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházásunk a 

színszeparátor vásárlása és beépítése. Régóta tervezett beruházás valósult meg 2013 év elején, 

amikor felavathattuk a 40 tonnás hídmérleget.  

Elmondhatjuk, hogy ezek a beruházások jelentős előrelépést jelentenek a minőségi, 

versenyképes munka terén. Új gépeink iránt nagy az érdeklődés megrendelőink részéről is 

(AGROMAG, Pioneer). 

Az üzem teljesítményének alakulását a 1. táblázat ismerteti, a saját vetőmag feldolgozás 

és a bérfeldolgozás mennyiségét az 1-4. grafikonok szemléltetik. A feldolgozott mennyiségek 

évente jelentős ingadozást mutatnak, mert szaporításaink termésmennyisége nagyon függ az 

időjárástól, és a termeltetés mennyisége, a piaci igények változása valamint a bérfeldolgozást 

igénylő partnerek megbízásai nagyon erősen hatnak a feldolgozandó vetőmag mennyiségére. 

Saját vetőmagjaink feldolgozásának mennyiségét alapvetően meghatározza az értékesítés 

volumene is.  



 

 

284 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Évek

to
n

n
a

Saját feldolgozás Bér feldolgozás

 

 

 

 

1. táblázat. A vetőmag feldolgozás alakulása a kiszombori Vetőmagüzemben.  

2004-2013 

          

Év 

  

Kalászos Kukorica Napraforgó Egyéb Összesen 

kg kg kg kg kg 

2004 4.072.200 4.861.980 248.236 770.215 9.952.631 

2005 1.915.630 4.246.400 194.230 593.553 6.936.253 

2006 2.181.110 4.551.480 170.530 1.218.844 8.121.964 

2007 3.542.600 4.453.680 334.450 895.269 9.225.999 

2008 7.082.510 6.136.780 593.263 524.914 14.337.467 

2009 3.043.288 6.482.440 630.392 277.968 10.434.088 

2010 2.027.630 654.820 1.264.894 892.195 4.839.539 

2011 3.446.250 4.142.000 1.290.991 401.000 7.209.241 

2012 3.252.853 2.797.864 1.836.498 469.988 6.958.271 

2013. 3.251.089 4.934.248 2.085.370 1.668.344 9.471.927 

 

1. ábra. A kalászos vetőmag feldolgozás alakulása a kiszombori Vetőmagüzemben 2004-

2013-ban. 
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2. ábra. A kukorica vetőmag feldolgozás alakulása a kiszombori Vetőmagüzemben 2004-

2013-ban. 

 

 

3. ábra. A napraforgó vetőmag feldolgozás alakulása a kiszombori Vetőmagüzemben 2004-

2013-ban. 
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4. ábra. Az egyéb (szója, repce, szemes cirok stb.) vetőmag feldolgozás alakulása a 

kiszombori Vetőmagüzemben 2004-2013-ban. 
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4. MELLÉKLETEK  

Kiegészítő adatok a közhasznú tevékenységhez 

1. Kutatási közhasznú tevékenységek:  

Főbb növényfajok (búza, árpa, tritikálé, zab, kukorica, cirokfélék, napraforgó, repce, 

szója, olajlen,) nemesítését megalapozó és meggyorsító növénykórtani, növényélettani (fagy 

és szárazságtűrés), beltartalmi, biotechnológiai, szelekciós módszertani kutatások.  

Agrotechnikai kutatások: tartam kísérletek, homoki kísérletek, fungicid, inszekticid, 

herbicid kísérletek, műtrágyázási kísérletek, stb. 

Funkcionális, diétás élelmiszerkutatás, fejlesztés liszt érzékenyek, vesebetegek, PKU-

sok és cukorbetegek részére 

2. Biológiai alapok fenntartása, megőrzése 

A GK KFT államilag elismert fajtái, hibridjei (1. Melléklet) 

A GK KFT szabadalommal, növényfajta oltalommal védett fajtái, hibridjei (2. 

Melléklet) 

A GK KFT folyamatban levő fajtaoltalmai, szabadalmai (3. Melléklet) 

A GK KFT külföldön szabadalmazott, ill. forgalmazott fajtái, hibridjei (4. 

Melléklet) 

A GKKFT génbankjában fenntartott tételek mennyisége növényfajonként 

Az előző évek VM génbankos pályázatainak anyagát, valamint a KFT által eddig 

nemesített fajtákat, hibrideket, törzseket, beltenyésztett vonalakat a genetikai 

diverzitás és a jövő nemesítésének megalapozása érdekében tartjuk fenn. Ez 

kalászosokból kb. 7000, cirokból 600, a többi fajokból 50-100 tételt és 

mikroorganizmusokból 150 tételt jelent.  

3. Tudományos és nemesítési eredményekről országos és helyi rendezvények tartása (7. 

Melléklet). 

4. Szakirodalmi tevékenység:  

Saját folyóiratok kiadása:  
Cereal Research Communications 1973-tól.  

Kutatás + Marketing kiadása 1986-tól, a Kft eredményeinek ismertetése és 

szaktanácsadás 

A kutatók publikációs tevékenysége: 2013 évi publikációs lista. (5. Melléklet) 

5. Együttműködések egyetemekkel az oktatók és hallgatók képzésében, közös 

pályázatokban való együttműködésre, kihelyezett tanszékek működtetésére: 

Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma 

Szent István Egyetem, Gödöllő 

Szegedi Tudományegyetem,  

Corvinus Egyetem, Budapest 
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1. Melléklet. A GK Kft érvényes állami elismeréssel rendelkező növényfajtái, Szeged, 

2014.03.25. 

 
 Fajta neve Növényfaj Elismerés éve Megjegyzés 

1 Jubilejnaja 50 Őszi búza 1970 honosítás 

2 GK Öthalom Őszi búza 1985  

3 GK Kalász Őszi búza 1996  

4 GK Élet Őszi búza 1996  

5 GK Garaboly Őszi búza 1998  

6 GK Verecke Őszi búza 1999  

7 GK Petur Őszi búza 1999  

8 GK Rába  Őszi búza 2000  

9 GK Csongrád Őszi búza 2001  

10 GK Holló Őszi búza 2001  

11 GK Ati Őszi búza 2001  

12 GK Hattyú Őszi búza 2002  

13 GK Tisza Őszi búza 2003  

14 GK Kapos Őszi búza 2003  

15 GK Hargita Őszi búza 2003  

16 GK Piacos Őszi búza 2003  

17 GK Békés Őszi búza 2005  

18 GK Csillag Őszi búza 2005  

19 GK Szala Őszi búza 2005  

20 GK Hunyad Őszi búza 2005  

21 GK Fény Őszi búza 2006  

22 GK Göncöl Őszi búza 2009  

23 GK Rozi Őszi búza 2010  

24 GK Hajnal Őszi búza 2010  

25 GK Körös Őszi búza 2010  

26 GK Berény Őszi búza 2010  

27 GK Vitorlás Őszi búza 2010  

28 GK Futár Őszi búza 2011  

29 GK Március Tavaszi búza 2008  

30 GK Bétadur Őszi durum búza 1996  

31 GK Selyemdur Őszi durum búza 2001  

32 Wibro Őszi rozs 1998 honosítás 

33 Bogó  Őszi tritikálé 1998 honosítás 

34 GK Szemes Őszi tritikálé 2010  

35 GK Rege Tavaszi tritikálé 2008  

36 GK Idus Tavaszi tritikálé 2008  

37 GK Sztáromega Őszi árpa 1987  

38 Plaisant Őszi árpa 1988 honosítás 

39 Rezi Őszi árpa 1998  

40 GK Stramm Őszi árpa 2002  

41 GK Judy Őszi árpa 2004  

42 Mandolina Tavaszi árpa 1999  

43 Bivoy Tavaszi árpa 2002 honosítás 

44 Hendrix Tavaszi árpa 2004 honosítás 

45 GKS Habzó  Tavaszi sörárpa 2007  

46 GK Árpád Csupasz őszi árpa 1991  

47 GK Pillangó Tavaszi zab 1989  

48 Iringó Tavaszi zab 1998  

49 GK Kormorán Tavaszi zab 2009  

50 GK Zalán Csupasz tavaszi zab 1993  

51 GK Impala  Őszi zab 2005  

52 GK Erika Muhar 2004  
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1. Melléklet folytatása. A GK Kft érvényes állami elismeréssel rendelkező növényfajtái, 

Szeged, 2013.03.23. 
 

 Fajta neve Növényfaj Elismerés éve Megjegyzés 

53 Oberon Pohánka 2006  

54 Maros Amarant 1998 átadva 

55 Róza Amarant 1998 átadva 

56 Alföldi-1 Szemes cirok 1987  

57 GK Zsófia Szemes cirok 1999  

58 GK Emese Szemes cirok 2005  

59 Róna-5 Siló cirok 2002  

60 Róna-1 Siló cirok 2004  

61 Akklimat Szudánifű 1984  

62 Zöldike Szudánifű 1998  

63 GK Csaba Sirok x szudánifű hibrid 1998  

64 Szegedi 185 Seprűcirok 1981 átadva 

65 Szegedi Szlovák Seprűcirok 1990 átadva 
66 Szegedi 1023 Seprűcirok 1991 átadva 
67 Dia Seprűcirok 1998 átadva 
68 Szilárd Seprűcirok 2000 átadva 
69 GKT Tetra Vöröshere 1983  

70 GKT Junior Vöröshere 1984  

71 Kiszombori sütőtök 1988  

72 Fertődi 2 köles 1959  

73 GKT-Piroska köles 2000  

74 GK Alba (3012) köles 2007  

75 Makói őszi fokhagyma 1975 átadva 
76 Lelexír fokhagyma 2003 átadva 
77 Makói bronz vöröshagyma 1980 átadva 
78 Makói CR vöröshagyma 1982 átadva 
79 Makói fehér vöröshagyma 1999 átadva 
80 Makométa vöröshagyma 2001 átadva 
81 Makolor vöröshagyma 2003 átadva 
82 GK-70 Napraforgó fajta 1975  

83 Viki Napraforgó hibrid 1988  

84 Bambó =U55E Napraforgó hibrid 1988  

85 Ex-399 Napraforgó hibrid 1992  

86 Marica-2 Napraforgó hibrid 1994  

87 Sonrisa Napraforgó hibrid 1996  

88 Masai Napraforgó hibrid 1999  

89 Magóg Napraforgó hibrid 1999  

90 Walcer HO Napraforgó hibrid 2011  

91 Új Fertődi Őszi káposztarepce 1967  

92 GK Helena Őszi káposztarepce 1991  

93 GK Rita Őszi káposztarepce 1993  

94 GK Lilla Őszi káposztarepce 1998  

95 GK Gabriella Őszi káposztarepce 2000  

96 GK Olívia Őszi káposztarepce 2000  

97 GK Trendi Őszi káposztarepce 2011  

98 Juliet olajlen 2002  

99 Nikol olajlen 2006  

100 Primor szója 1995  

101 Pannónia kincse szója 2008  

102 Szegedi DC 488 hibridkukorica 1979  

103 Bella TC hibridkukorica 1993  

104 Szegedi TC 259 hibridkukorica 1994  

105 Szegedi TC 367 hibridkukorica 1996  
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1. Melléklet folytatása. A GK Kft érvényes állami elismeréssel rendelkező növényfajtái, 

Szeged, 2013.03.23. 
 

 Fajta neve Növényfaj Elismerés éve Megjegyzés 
106 Ella hibridkukorica 1998  

107 Veronika hibridkukorica 1998  

108 Szegedi SC 352 hibridkukorica 2002  
109 Szegedi TC 377 hibridkukorica 2002  

110 Szegedi SC 271 hibridkukorica 2002  
111 Eric hibridkukorica 2003  

112 Ametiszt hibridkukorica 2004  
113 Shakira hibridkukorica 2005  

114 Sarolta hibridkukorica 2006  

115 Szegedi 343 hibridkukorica 2006  
116 Csanád hibridkukorica 2006  

117 Szegedi 349 hibridkukorica 2006  
118 Szegedi 363 hibridkukorica 2006  

119 Kenéz hibridkukorica 2006  

120 Szegedi 521 hibridkukorica 2006  
121 Temes hibridkukorica 2007  

122 Szegedi 386 hibridkukorica 2009  
123 TK 202  hibridkukorica 2012  

124 TK 195 (Szegedi 221) hibridkukorica 2012  
125 TK 175 (Szegedi 220) hibridkukorica 2012  

126 Kazár hibridkukorica 2008 Csak Szlovákiában 

127 

128 

Boglár hibridkukorica 2008 Csak Szlovákiában 
128 Szegedi 475 hibridkukorica 2012 Csak Romániában 

Összes fajta:         128 db 
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2. Melléklet. A GK Kft. érvényes szabadalommal vagy növényfajta oltalommal védett 

fajtái, vonalai, hibridjei. (n. f. olt.=növényfajta oltalom, szab.= szabadalom) 

 

32 db növényfajta oltalom, 18 db szabadalom 

 

Fajta neve Növényfaj 
Bejelentés 

típusa 

Bejelentés 

ügyszáma 

Lajstrom 

szám 

Bejelentés 

dátuma 

GK Futár őszi búza n. f. olt. F1200003 139 2012.02.29 

GK Szemes őszi tritikálé n. f. olt. F1100009 136 2011.02.08. 

GK Rozi őszi búza n. f. olt. F1100006 133 2011.02.08. 

GK Berény őszi búza n. f. olt. F1100005 132 2011.02.08. 

GK Március őszi búza n. f. olt. F1000011 131 2010.12.14 

GK Göncöl őszi búza n. f. olt. F1000012 125 2010.12.14. 

Szegedi 475 kukoricahibrid n. f. olt. F1200001 138 2010.03.11 

Szegedi 386 kukoricahibrid n. f. olt. F1000001 118 2010.03.11 

GK Habzó Árpa n. f. olt. F1000003 117 2010.04.30 

Temes hibridkukorica n. f. olt. F0800009 116 2008.12.15 

Kenéz hibridkukorica n. f. olt. F0700005 115 2007.02.28 

GK Rege Tritikálé n. f. olt. F0800007 114 2008.08.06 

GK Idus Tritikálé n. f. olt. F0800008 113 2008.08.06 

GK Judy Árpa n. f. olt. F0700004 112 2007.02.14 

Pannónia Kincse szója n. f. olt. F0900006 105 2009.08.19 

GK Alba Köles n. f. olt. F0900007 106 2009.11.11 

GK Kormorán tavaszi zab n. f. olt. F0900008 111 2009.11.11 

Sarolta hibridkukorica n. f. olt. F0700008 92 2007.02.28 

GK Fény őszi búza n. f. olt. F0700014 87 2007.02.28 

Szegedi 521 hibridkukorica n. f. olt. F0700007 85 2007.02.28 

Csanád hibridkukorica n. f. olt. F0700006 82 2007.02.28 

GK Impala őszi zab n. f. olt. F0700016 78 2007.05.09 

SHAKIRA kukoricahibrid n. f. olt. F0600053 43 2006.07.17 

GK Békés őszi búza n. f. olt. F0600054 42 2006.07.17 

GK Emese szemescirok hibrid n. f. olt. F0600027 44 2006.05.26 

GK Csillag őszi búza n. f. olt. F0600025 45 2006.04.19 

Manitou napraforgó n. f. olt. F0500016 27 2005.04.26 

GK Kapos őszi kenyérbúza n. f. olt. F0400043 25 2004.05.13 

GK Tisza őszi búza n. f. olt. F0400031 49 2004.03.31 

Eric kukoricahibrid n. f. olt. F0400033 41 2004.03.31 

Szegedi SC352 kukoricahibrid n. f. olt. F0400035 47 2004.03.31 

Róna 1 Silócirok n. f. olt. F0400004 71 2004.02.10 

GK Stramm őszi árpa n. f. olt. F0300062 22 2003.10.07 

GK Selyemdur őszi durumbúza n. f. olt. F0300023 6 2003.04.11 

GK Ati őszi búza szab. P0202065 223567 2002.06.25 

GK Petur őszi búza szab. P0000002 221450 2000.01.03 

GK Garaboly őszi kenyérbúza szab. P9800962 215479 1998.04.24 

GK Bétadur őszi durumbúza szab. P9700966 214970 1997.05.29 

Zoltán Olajlen szab. P9601249 217888 1996.05.09 

GK Kalász őszi búza szab. P9600046 214541 1996.01.08 

GK Élet őszi búza szab. P9600033 214538 1996.01.04 

SRE-2 szemescirokvonal szab. P9502429 217826 1995.08.17 

Akkl-2 szudánifűvonal szab. P9502411 217184 1995.08.16 

GK Csaba szudánifűhibrid szab. P9502394 217183 1995.08.15 
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2. Melléklet folytatása. A GK Kft. érvényes szabadalommal vagy növényfajta 

oltalommal védett fajtái, vonalai, hibridjei.  

(n. f. olt.=növényfajta oltalom, szab.= szabadalom) 

 
 

Fajta neve Növényfaj 
Bejelentés 

típusa 

Bejelentés 

ügyszáma 

Lajstrom 

szám 

Bejelentés 

dátuma 

Marica 2 napraforgóhibrid szab. P9501516 213301 1995.05.24 

Szegedi TC367 siló-és szemeskukoricahibrid szab. P9401289 214122 1994.05.03 

Sze TC259 kukoricahibrid szab. P9401223 212773 1994.04.28 

Szegedi 1023 Seprűcirok szab. 1319/90 204651 1990.03.06 

Szegedi Szlovák Seprűcirok szab. 1320/90 204652 1990.03.06 

GK Öthalom kenyérbúza szab. 3776/86 199221 1986.09.02 

Eljárás fehérjeszegény lisztporok és az ezekből 

készíthető sütőipari termékek előállítására 
szab. szab. 213023 1992.02.20 

Diabetikus korpamentes készliszt, lisztkeverék és 

adalékkeverék továbbá eljárás felhasználásukkal 

sütőipari termékek, különösen kenyér, 

péksütemény és egyéb sütemények előállítására 

szab. szab. 226088 2002.04.18 

      

Összesen: 34 db növényfajta oltalom, 18 db szabadalom 
 

 

 

3. Melléklet. A GK Kft. érvényes, folyamatban levő növényfajta-oltalmi és szabadalmi 

bejelentései. (n. f. olt.=növényfajta oltalom, szab.= szabadalom) 

5 növényfajta oltalom és egy ipari szabadalom 

 

Fajta neve Növényfaj 
Bejelentés 

típusa 

Bejelentés 

ügyszáma 

Bejelentés 

dátuma 

GK Pilis őszi búza n. f. olt. F1400002 2014.02.18 

TK 175 kukoricahibrid n. f. olt. F1300005 2013.03.12. 

TK 195 kukoricahibrid n. f. olt. F1300004 2013.03.12. 

TK  202 kukoricahibrid n. f. olt. F1300003 2013.03.12. 

GKT 288 kukoricahibrid n. f. olt. F1200002 2012.01.03. 

Magasabb és teljes kiőrlésű gabonából készült 

diabetikus készlisztek vagy lisztkeverékek, vagy 

adalékkeverékek 

szab. P0501123 2005. 11. 29. 
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4. Melléklet. A GK KFT külföldön elismert, szabadalmazott, ill. forgalmazott fajtái, 

hibridjei 

Anglia: Olajlen: Barbara, Zoltán, Juliet, Emma 

Ausztria: Silócirok: Róna 1  

Szemes cirok: Alföldi1, GK Emese 

Szudáni fű: GK Csaba 

Napraforgó: Sprint 

Cseh Köztársaság: Napraforgó: Gallix, Parma 

Dél-Afrika: Napraforgó: Viki, Bambo, Marica 2 

Franciaország (RAGT): Napraforgó: DK3828, Gallix, Parma, Vidoc 

Fehéroroszország: Kukorica: TK 202, Sarolta, TK 175, TK 195  

Horvátország: Őszi búza: GK Kalász, GK Bétadur, GK Selyemdur 

Lengyelország: Silócirok: Róna 1  

Németország: Silócirok: Róna 1,  

         Szemes cirok: Alföldi 1, GK Emese 

Oroszország: Kukorica: Sarolta, TK202, TK 175, TK 195 

Olaszország: Őszi búza: GK Marcal  

Szója: Pannónia kincse  

Napraforgó: Supersol, Mazurka, Master, Sonrisa, Magic 

Románia: Őszi búza: GK Kalász, GK Hattyú, GK Hargita, GK Petur, GK Békés, GK Csillag, Bani 

Napraforgó: Masai, Superflor, Supersol, Manitou, Larissa, INESSA, Mandala, Laura 

Kukorica: Sarolta, Szegedi SC 352, Szegedi 475 

Silócirok: Róna 1,  

Szemes cirok: Alföldi1 

Őszi káposztarepce: Gabriella, Helena 

Spanyolország: Napraforgó: Viki, Sprint 

Szlovákia: Őszi búza: GK Kalász, GK Garaboly, GK Verecke, GK Holló, GK Selyemdur, GK Békés, 

       GK Csillag, GK Bétadur 

Árpa: GK Rezi 

Kukorica: GK Kazár, Szegedi 349, GK Boglár, GKT 288, GKT 372 

Silócirok: Róna 1,  

Szemes cirok: Alföldi1, GK Emese 

Szudáni fű: GK Csaba 

Szója: Pannónia kincse 

Szlovénia: Őszi búza: GK Élet, GK Ati, GK Ledava,  

Őszi káposztarepce: GK Helena, GK Gabriella 

Szerbia: Őszi búza: GK Bétadur 

Törökország, Irán: Kukorica: Kenéz, Szegedi 475 

      Napraforgó: Saray 

      Őszi káposztarepce: GKH 1103  

Ukrajna: Kukorica: Sarolta, Szegedi 386, TK 202, GKT 288 

   Napraforgó: Bambo, SU Clarissa, GKT 826/08, GKT 829/08, Supersol, Manitou,  

           GKH 0224, GKH 2624, 

Silócirok: Róna 1 

Őszi káposztarepce: GK Gabriella, GKH 724 
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5/a. Melléklet.  

A Gabonakutató Nonprofit Kft. publikációi 
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ÁCS, Pné, BÓNA, L., KOVÁCS, Zs., VARGA, L. (2013): Szegedi rozsbuza kenyér 2013, új tritikálé 

komponens a mindennapi kenyerünkben. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. 

Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 71. ISBN: 978-963-9639-50-8 

BAGI, F., MESTERHÁZY, Á., TOLDI, É., TÓTH, B., VARGA, M. (2013): Az aflatoxin járvány és a megoldás 

lehetőségei. – Agro Napló, 17/6, 43-45. 

BALASSA, Gy., PINTÉR, Z., SZŰCS, P. (2013): Táplánszentkereszt szerepe a Gabonakutató Kft. kukorica 

nemesítésében. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. 

Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 40. ISBN: 978-963-9639-50-8 

BARTOK, T., SZECSI, A., JUHASZ, K., BARTOK, M., MESTERHAZY, A.
 
(2013): ESI-MS and MS/MS 

identification of the first ceramide analogues of fumonisin B-1 mycotoxin from a Fusarium 

verticillioides culture following RP-HPLC separation. – Food Additives and Contaminants Part A - 

Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, 30, 1651-1659. 

BARTOK, T., TOELGYESI, L., SZECSI, A., VARGA, J., BARTOK, M., 
 
MESTERHAZY, A., GYIMES, E., 

VEHA, A. 
 
(2013): Identification of unknown isomers of fumonisin b-5 mycotoxin in a Fusarium 

verticillioides culture by high-performance liquid chromatography/electrospray ionization time-of-flight 

and ion trap mass spectrometry. – J. of Liquid Chromatography & Related Technologies, 36/11, 1549-

1561.  

BATTILANI, P., BANDYPPADHYAY, R., AMRA, H., CORNARDO LEGGHIERI, M., CHULZE, S.N., 

DZANTIEV, B., MAGAN, N., MAKUKU, G., MESTERHAZY, A., MORETTI, A., OZER, H., 

SANCHIS, V., LOGRIECO, A. (2013): Predictive models: current knowledge and MycoRed 

contribution. – Proc. ISM-MycoRed Int. Conf. Europe 2013, Global Mycotoxin Reduction Strategies, 

27-30 May 2013, Martina Franca, Italy, p. 70.  

BEKE, B. (2013): Aratás utáni értékelés a Gabonakutató Kft. (Szeged) szemszögéből. – Agrofórum, 24/9, 26-28. 

BEKE, B. (2013): Aratás után – vetés előtt. – Mezőhír. 17/9, 16.; AgroNapló. 17/9, 49. 

BEKE, B. (2013): GK-fajtabemutatók országszerte. – Mezőhír, 17/5, 47.; Agro Napló, 17/9, 27.; Agrárunió, 

14/5, 27. 

BEKE, B. (2013): Meghívjuk bemutatóinkra. –  Gabonakutató Híradó, 27/2, 2. 

BEKE, B., CSEUZ, L. (2013): Szegedi búzák – javuló pozícióban. –  Gabonakutató Híradó, 27/2, 3-4. 

BÓNA, L., ÁCS, Pné (2013): Szögedi Rozsbuza és a belőle készült kenyér. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 10-11. 

BÓNA, L., ÁCS, E., LANTOS, C., PURNHAUSER, L., LANGÓ, B., TÖMÖSKÖZI, S. (2013): Human 

utilization of triticale: technological and nutritional features, milling and baking experiments. – Proc. 

8th International Triticale Symp., Gent, Belgium, p. 46. 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=W18RfeE6IvYf2QoDFIi&field=AU&value=Bartok,%20M
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W18RfeE6IvYf2QoDFIi&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W18RfeE6IvYf2QoDFIi&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W18RfeE6IvYf2QoDFIi&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=2DOl8P53mpKi4oKeOL4&field=AU&value=Varga,%20J
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=2DOl8P53mpKi4oKeOL4&field=AU&value=Varga,%20J
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=2DOl8P53mpKi4oKeOL4&field=AU&value=Gyimes,%20E
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=2DOl8P53mpKi4oKeOL4&field=AU&value=Veha,%20A


 

 

295 

 

 

BÓNA, L., ÁCS, Pné, PALÁGYI, A. (2013): Kisgabonák – Gyógygabonák.  – Agrofórum, 24/9, 30-32. 

BÓNA L., ÁCS, E., PALÁGYI, A., MIHÁLY, R., FÓNAD, P., LANTOS, C., TÖMÖSKÖZI, S., LANGÓ, B. 

(2013): Recent developments in human utilization of triticale. – Proc. 2nd Conf. of Cereal 

Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, p. 8. 

BÓNA, L., PALÁGYI, A., MIHÁLY, R., FÓNAD, P. (2013): Tritikále, árpa, zab. Jó fajták – jó kilátásokkal. – 

Gabonakutató Híradó, 27/2, 5. 

CSEUZ, L. (2013): Díjazott kutatóink. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 19. 

CSEUZ, L., BEKE, B., BÓNA, L., FÓNAD, P., KERTÉSZ, Z. MATUZ, J. (2013): Öt évtized a 

búzanemesítésben. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. 

Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 83. ISBN: 978-963-9639-50-8 

CSEUZ, L., MATUZ, J. (2013): Kenyérgabona fajták nemesítésének céljai és eredményei Szegeden. – 

Agrofórum Extra-50, pp. 20-24. 

CSÉPLŐ, M., CSŐSZ, M., GÁL, M., VEISZ, O., VIDA, G. (2013):  Seedling resistance to Stagonospora 

nodorum blotch in wheat genotypes. – Czech. J. Genet. Plant Breed., 49/2, 77-85. 

CSŐSZ, L-né, MANNINGER, Sné, PURNHAUSER, L. (2013): A búza rozsdabetegségei. – Agrofórum, 24/9, 

84-89. 

CSŐSZ, Lné, MATUZ, J., KERTÉSZ, Z., FÓNAD, P., VIDA, Gy., KÁROLYINÉ CSÉPLŐ, M., CSEUZ, L. 

(2013): Az őszi búza levélfoltosságát okozó kórokozók jelentősége Magyarországon, és hatásuk a 

termés alakulására. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. 

Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 33. ISBN: 978-963-9639-50-8 

CSŐSZ, Lné,
 
PAUK, J., BERÉNYI, J., PURNHAUSER, L., MATUZ, J., FÓNAD, P., FALUSI, J., BÓNA, L., 

ÓVÁRI, J., PETRÓCZI, I., CSEUZ, L. (2013): A búza sárgarozsda (Puccinia striiformis var. 

striiformis) megjelenése Magyarországon 2013-ban. – 18. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum Debrecen, 

2013. október 16-17. In: Agrártudományi Közlemények, 2013/53. pp. 31-33. 

CSŐSZ, Lné, PECZE, R., CSEUZ, L. (2013): Az őszi búza legfontosabb kórokozóinak előfordulása és a 

természetes fertőzöttség mértékének változása Magyarországon 2012-ben. – In: Horváth, J., Haltrich, 

A., Molnár, J. (szerk.), 59. Növényvédelmi Tud. Napok, Budapest, Összefoglalók, p. 44. 

CSŐSZ, Lné, ÓVÁRI, J., PECZE, R., PAUK, J., BERÉNYI, J., PURNHAUSER, L., MATUZ, J., FÓNAD, P., 

FALUSI, J., BÓNA, L., PETRÓCZI, I., CSEUZ, L. (2013): Az őszi búza levélfoltosságot okozó 

kórokozóinak előfordulása és a természetes fertőzöttség mértéke Magyarországon, 2013-ban. Integrált 

termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXX.), Budapest, Összefoglalók, pp. 22-25. 

DOBOLYI, Cs., SEBÖK, F., VARGA, J., KOCSUBÉ, S., SZIGETI, Gy., BARANYI, N., SZÉCSI, Á., TÓTH, 

B., VARGA, M., KRISZT, B., SZOBOSZLAY, S., KRIFATON, C., KUKOLYA, J. (2013): Occurence 

of Aflatoxin producing Aspergillus flavus isolates in maize kernel in Hungary. – Acta Alimentaria, 42/3, 

451-459.  

FALUSI, Jné, FALUSI, J., , SINKA, A. (2013): A repceolaj minőségének javítása, az olajsav tartalom növelése. 

– In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, 

Összefoglalók, p. 87. ISBN: 978-963-9639-50-8 

FALUSI, J., FALUSI, Jné, SINKA, A., GECSEG, A. (2013): Eredményeink és terveink a szójanemesítésben. – 

In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, 

Összefoglalók, p. 43. ISBN: 978-963-9639-50-8 

FEHÉR-JUHÁSZ, E., MAJER, P., SASS, L., LANTOS, C., CSISZÁR, J., TURÓCZY, Z., MIHÁLY, R., MAI, 

A, HORVÁTH, V.G., VASS, I., DUDITS, D., PAUK, J. (2013): Phenotyping shows improved 

physiological traits and seed yield of wheat plants expressing the alfalfa aldose reductase detoxification 

enzyme under permanent drought stress. – Acta Physiol Plant, DOI 10.1007/s11738-013-1445-0 

FÓNAD, P. (2013): Kalászos fajtakerevékek. Magyar Mezőgazdaság, 68/12, 16-18. 

FÓNAD, P., BÓNA, L., FALUSI, J., CSEUZ, L. (2013): Őszi búza fajtakeverékek agronómiai értékvizsgálata és 

optimalizálása különböző termőhelyeken. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. 

Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 89. ISBN: 978-963-9639-50-8 

GALGÓCZY, L., VIRÁGH, M., KOVÁCS, L., TÓTH, B., PAPP, T., VÁGVÖLGYI, Cs. (2013): Antifungal 

peptides homologous to the Penicillium chrysogenum antifungal protein (PAF) are widespread among 

Fusaria. – Peptides, 39/1, 131-137. 

GARAMSZEGI, T., PERESZLÉNYINÉ KOVÁCS, Gy., VIRÁGNÉ PINTÉR, G. (2013): A Gabonakutató 

újdonságaival: Új utak a szójatermesztésben. – Gabonakutató Híradó, 27/1, 6-7. 

GARAMSZEGI, T., PERESZLÉNYINÉ KOVÁCS, Gy., VIRÁGNÉ PINTÉR, G. (2013): Bővülő fajtaválaszték. 

–  Magyar Mezőgazdaság, 68/6, 20-22. 

GYÖRGY, A., TÓTH, B., SZABÓ-HEVÉR, Á., VARGA, M., MESTERHÁZY, Á. (2013): Comparison of 

inoculation methods in testing resistance to Fusarium head blight in wheat. – Proc. 2nd Conf. of Cereal 

Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, pp. 62-63. 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508


 

 

296 

 

 

GYULAVÁRI, O., BALASSA, Gy., SZŰCS, P. (2013): Alapanyagok és markervonalak vizsgálata kukorica 

dihaploidok előállításával kapcsolatban. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. 

Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 92. ISBN: 978-963-9639-50-8 

JANCSÓ, M., PAUK, J. (2013): Magyar rizsfajták gyökérzetfejlődésének összehasonlító vizsgálata különböző 

mértékű vízellátás mellett. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. 

Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 101. ISBN: 978-963-9639-50-8 

JÓVÉR, J., ANTAL, K., CZIMBALMOS, Á., GYŐRI, Z., PUSKÁS, Á., ÁBRAHÁM, É.B., BLASKÓ, L. 

(2013): Különböző silócirok hibridek cukor-tartalmának értékelése. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné 

Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 102. ISBN: 978-

963-9639-50-8 

KERTÉSZ, Z., CSEUZ, L. (2013): In Memoriam Dr. Beke Ferenc (1914-1988). – Gabonakutató Híradó, 27/2, 

17. 

KOCSUBÉ, S., VARGA, J., SZIGETI, Gy., BARANYI, N., SURI, K., TÓTH, B., TOLDI, É., BARTÓK, T., 

MESTERHÁZY, Á. (2013): Aspergillus species as mycotoxin producers in agricultural products in 

Central Europe. – Zbornik Matice Srpske Za Prirodne Nauke / Proceedings of Natural Sciences, 124, 

13-25.  

KÓTAI, Cs., LEHOCZKI-KRSJAK, Sz., MESTERHÁZY, Á., VARGA, M. (2013): Kalászfuzárium és más 

betegségek elleni védekezés búzában, egy új megközelítés. – Agró Napló, 17/2, 49-50. 

KÖNYVES, T., PAUK, J. (2013): Ökológiai abraktakarmány. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 13. 

KRISTÓ, I., MATUSEK, N., MÁTÉ, I.: (2013): Effect of cultivation systems on maize productivity and 

production profitability. – Review on Agriculture and Rural Development, 2/1, 28-32. 

KRISTÓ, I., VARGA, R., HORVÁTH, R., PETRÓCZI, I.M. (2013): N-fejtrágyázás vizsgálata három szegedi 

őszi búza fajta fejlődésére és klorofill-tartalmára. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), 

XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 110. ISBN: 978-963-9639-50-8 

LANGÓ, B, TÖMÖSKÖZI, S., ÁCS, E., BÓNA, L. (2013): The effects of location on nutritional features of 

triticale genotypes. – Proc. 2nd Conf. of Cereal Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, p. 31. 

LANTOS, C., BÓNA L., BODA, K., PAUK, J. (2013): Comparative analysis of in vitro anther- and isolated 

microspore culture in hexaploid Triticale (X Triticosecale Wittmack) for androgenic parameters. – 

Euphytica, DOI 10.1007/s10681-013-1031-y 

LANTOS, C., BÓNA, L., BORDÉ, Á., MONOSTORI, T., PAUK, J. (2013): In vitro anther culture utilization in 

Hungarian Triticale breeding program. – Review on Agriculture and Rural Development, 2/1, 50-55. 

LANTOS, C., BÓNA, L., BORDÉ, Á., MONOSTORI T., PAUK, J. (2013): In vitro anther culture utilization in 

Hungarian triticale. – Proc. XII. Wellman International Scientific Conf.. Hódmezővásárhely, 

Magyarország, p. 10.  

LANTOS, C., BÓNA, L., PAUK, J. (2013): Doubled haploid plant production for triticale (x Triticosecale 

Wittm.) breeding. – Proc. 2nd Conf. of Cereal Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, p. 30. 

LANTOS, C., BÓNA L., PAUK, J. (2013): Induced androgenesis for triticale (X Triticosecale Wittm.) breeding. 

– Proc. 4th International Scientific Conf. Applied Natural Sciences, Novy Smokovec, Slovakia, p. 107. 

LANTOS, Cs., BÓNA, L., PAUK, J. (2013): Populációgenetikai vizsgálatok búza (Triticum aestivum L.) és 

tritikálé (x Triticiosecale Wittmack) in vitro portoktenyészetben. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné 

Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 56. ISBN: 978-

963-9639-50-8 

LANTOS, C., GÉMES JUHÁSZ, A., SOMOGYI, G., TÁBOROSI ÁBRAHÁM, Z., VÁGI, P., KRISTÓF, Z., 

MIHÁLY, R., SOMOGYI, N., PAUK, J. (2013): Efforts and results in isolated microspore culture of 

Capsicum annuum L. – Proc. VIPCA II. Plant Genetics and Breeding Technologies, Vienna, Austria, p. 

41. 

LANTOS, C., WEYEN, J., ORSINI, JM., GNAD, H., SCHLIETER, B., LEIN V., KONTOWSKI, S., JACOBI, 

A., MIHÁLY, R., BROUGHTON, S., PAUK J. (2013): Efficient application of in vitro anther culture 

for different European winter wheat (Triticum aestivum L.) breeding programmes. – Plant Breeding, 

132, 149-154. 

LEHOCZKY-KRSJAK, Sz. (2013): Teukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, 

transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában 

különböző kijuttatási módszerekkel. PhD értekezés. Szeged, 145 p. 

LEHOCZKY-KRSJAK, Sz., VARGA, M., SZABÓ-HEVÉR, Á., MESTERHÁZY, Á. (2013): Fajta- és 

szervspecifikus protiokonazol és tebukonazol lebomlás búzában. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné 

Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 117. ISBN: 978-

963-9639-50-8 

LEHOCZKI-KRSJAK, Sz., VARGA, M., SZABÓ-HEVÉR, Á., MESTERHÁZY, Á. (2013): Translocation and 

degradation of tebuconazole and prothioconazole in wheat following fungicide treatment at flowering.– 

Pest Management Science, 69/11, 1216–1224. 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508


 

 

297 

 

 

MAKKAI, G., EROSTYAK, J., MESTERHAZY, A. (2013): Identification of Fusarium graminearum infection 

severity of wheat grains by digitally aided spectroscopy. – Optical Engineering, 52(5) Article No.: 

057004 DOI: 10.1117/1.OE.52.5.057004.  

MATUZ J. (2013): Búzafajták a Kárpát-medencében. – Agroinform, XXII/9, 16-17. 

MATUZ, J. (2013): In Memoriam Dr. Barabás Zoltán (1926-1993). – Gabonakutató Híradó, 27/2, 18. 

MESTERHÁZY, Á. (2013): Nemesítés, rezisztenciakutatás, élelmiszerbiztonság. MTA rendes tagja, 

székfoglaló. Budapest, 60 p.  

MESTERHAZY, A., LEHOCZKI-KRSJAK, Sz., VARGA, M., SZABÓ-HEVÉR, Á., TÓTH, B., NICHOLSON, 

P., LEMMENS, M. (2013): Breeding wheat for resistance against FHB. Mycored Contribution (inv. 

speaker). – Proc. ISM-MycoRed Int. Conf. Europe 2013, Global Mycotoxin Reduction Strategies, 

Martina Franca, Italy, p. 81. 

MESTERHÁZY, Á., LEHOCZKI-KRSJAK, Sz., VARGA, M., SZABÓ-HEVÉR, Á., TÓTH, B., NICHOLSON, 

P., LEMMENS, M. (2013): Breeding resistance for Fusarium head blight in supporting higher 

efficiency of the integrated plant management in wheat. – Proc. 12th European Fusarium Seminar: 

Fusarium mycotoxins, taxonomy, genomics, biosynthesis, pathogenicity, resistance, disease control, 

Bordeaux, France, p. 173.  

MESTERHÁZY, Á., TOLDI, É., VARGA, M., TÓTH, B. (2013): Az aflatoxin járvány és a megoldás 

lehetőségei. Minőségi fordulat igénye a kukoricatermesztésben. – Agro Napló, 17/5, 38-40. 

MESTERHÁZY, Á., TÓTH, B., SZABÓ-HEVÉR, Á., KÓTAI, C., LEHOCZKI-KRSJAK, S. (2013): A búza 

hatékony kalászvédelme kalászfuzárium ellen: integrált védelmi modell. – In: Horváth, J., Haltrich, A., 

Molnár, J. (szerk.), 59. Növényvédelmi Tud. Napok, Összefoglalók. Budapest, p. 46. 

MESTERHÁZY Á., TÓTH, B., SZABÓ-HEVÉR, Á., VARGA, M., TOLDINÉ TÓTH, É. (2013): Breeding 

strategies and breeding results against Fusarium head blight in bread wheat. – Proc. 2nd Conf. of Cereal 

Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, pp. 5-6. 

MESTERHÁZY, Á., TÓTH, B., TOLDI, É., VARGA, J. (2013): Toxintermelő gombákkal szembeni 

ellenállóság és toxinszennyezés kukoricában, kiemelten az A. flavus - ra és az aflatoxinokra. – In: XXI. 

Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Keszthely, Összefoglalók, pp. 90-91.  

MESTERHÁZY, Á., TÓTH, B., VARGA, M., TOLDI, É. (2013): Kukoricáink csőpenész rezisztenciája: 

Fusarium és Aspergillus. – Gabonakutató Híradó, 27/1, 12-13. 

MESTERHÁZY, Á., VARGA, M., TÓTH, B., LEHOCZKY-KRSJAK, Sz., TOLDINÉ TÓTH, É. (2013): Az 

Aspergillus flavus mint a kukorica új nemesítési problémája. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, 

M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 38. ISBN: 978-963-9639-

50-8 

MÉSZÁROS, G. (2013): Napraforgó nemesítésünk állomásai. – Gabonakutató Híradó, 27/1, 10-11. 

MÉSZÁROS, G. (2013): Napraforgóink a fejlesztések tükrében. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 15. 

MÉSZÁROS, G., ÁY, Z., NAGYNÉ KUTNI, R. (2013): Imidazolinone toleráns napraforgó hibridek fejlesztése 

a gabonakutatóban. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. 

Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 41. ISBN: 978-963-9639-50-8 

MIHÁLY, R., PALÁGYI, A., PAUK, J., BÓNA, L., FÓNAD, P. (2013): Advances in oat breeding. Efforts for 

tissue culturing. – Proc. 2nd Conf. of Cereal Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, p. 65. 

MIKÓ, P., MEGYERI, M., MÓROCZNÉ SALAMON, K., KOVÁCS, G.
+
 (2013): Magas, többszörösen 

telítetlen zsírsavtartalmú takarmánykomponensek organikus nemesítése. – In: Hoffmann, B., 

Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 119. 

ISBN: 978-963-9639-50-8 

MÓROCZNÉ SALAMON, K., FÉBEL, H., MEGYERI, M., MIKÓ, P., KOVÁCS, G.
+
 (2013): Kísérleti 

silókukorica hibridek zsírsav összetételének vizsgálata. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. 

(szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 122. ISBN: 978-963-9639-50-

8 

MUCHOVA, D., LICHVAROVA, M., GREGOVA, E., PAUK, J., LANTOS C., VELICKOVA, S., SLIKOVA, 

S. (2013): Identification and differentiation of double haploid bread wheat lines by the storage protein 

polymorphism. – Seed and Seedlings, pp. 83-87. 

NAGY, B., MAJER, P., MIHÁLY, R., PAUK, J., DUDITS, D., HORVÁTH, V.G. (2013): Fluoreszcencia 

detekciós módszeren alapuló szárazság stressz tolerancia vizsgálatok a lucerna aldóz reduktáz fehérjét 

(MsALR) termelő árpa növényeken. – Növénytermelés, 62, 53-72. 

NAGY, B., MIHÁLY, R., PAUK J., HORVÁTH, V.G. (2013): Improving yield potential in barley using yield-

related genes. – Proc. 2nd Conf. of Cereal Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, p. 69-70. 

NOVÁK-HAJÓS, M., GYULAVÁRI, O. (2013): Autotetraploid kukoricahibridek kombinálódóképessége. – In: 

Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, 

Összefoglalók, p. 39. ISBN: 978-963-9639-50-8 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=S1lhfg@33JegOOocKdb&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=S1lhfg@33JegOOocKdb&page=1&doc=1
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508


 

 

298 

 

 

ÓVÁRI, J. (2013): Kalászos génbank. A biodiverzitás fenntartása és megőrzése. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 

12-13. 

ÓVÁRI, J., FÓNAD, P., CSŐSZ, Lné, PURNHAUSER, L., MATUZ, J., BERÉNYI, J., FALUSI, J., BÓNA, L., 

PETRÓCZI, I., PAUK, J., CSEUZ, L. (2013): Őszi búza, durum és tritikále fajták összehasonlító 

vizsgálata több termőhelyes kísérletben. – II. Gabonakutató Fórum, p. IV/45. 

ÓVÁRI, J., CSŐSZ, Lné, PURNHAUSER, L., CSEUZ, L. (2013): Szegedi kalászos génbank diverzitása. – In: 

Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, 

Összefoglalók, p. 36. ISBN: 978-963-9639-50-8 

PALÁGYI, A., FÓNAD, P., MIHÁLY, R., BÓNA, L. (2013): Tavaszi vetésű gabonáink. – Gabonakutató 

Híradó, 27/1, 9-10. 

PAPP, M. (2013): Negyed évszázad a búzanemesítésben. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), 

XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 37. ISBN: 978-963-9639-50-8 

PAPP, M., TAKÁCS, A., GÁBORJÁNYI, R., CSEUZ, L., MESTERHÁZY, Á. (2013): Búzafajták 

vírusbetegségekkel szembeni rezisztenciájának jellemzése DAS-ELISA szerológiai módszerekkel. – In: 

Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, 

Összefoglalók, p. 126. ISBN: 978-963-9639-50-8 

PAUK, J. (2013): Gabonakutató Fórum: Kutatás – Nemesítés – Vetőmagforgalom. – Gabonakutató Híradó, 27/1, 

2. 

PETRÓCZI, I. (2013): A búza sikerek egyik kritikus tényezője: a fejtrágyázás. – Agrofórum Extra-50, pp. 48-49. 

PETRÓCZI, M. (2013): A búza csávázásáról. – Agrofórum, 24/8, 35-36. 

PETRÓCZI, I. (2013): Tanulságok: Búza trágyázási kísérletek. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 6-7. 

PETRÓCZY, M.I., HOYER, R., ÁCS, E., KOVÁCS, Zs. (2013): A precíziós trágyázást segítő diagnosztikai 

rendszer kalibrációja közép-európai búzafajtákra. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), 

XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 58. ISBN: 978-963-9639-50-8 

PONGRÁCZ, T., PERESZLÉNYINÉ KOVÁCS, Gy., VIRÁGNÉ PINTÉR, G. (2013): Bővülő fajtaválaszték. 

Magyar Mezőgazdaság, 68/6, 20-22. 

PURGEL, Sz. (2013): Növénynemesítők közgyűlése. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 19. 

PURGEL, Sz. (2013): Tudományos nap. – Gabonakutató Híradó, 27/2 p. 19. 

PURGEL, Sz., BÓNA, L. (2013): Preservation and Innovation Ventures at the 19
th

 Plant Breeding Scientific 

Day. – Hungarian Agricultural Research, 2013/3 pp.11-14. 

PURNHAUSER, L. (2013.): GK Békés: Minőség és termőképesség. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 5. 

PURNHAUSER, L., CSŐSZ, M. (2013): Disease resistance of Hungarian and Serbian wheat cultivars observed 

by field and laboratory methods. – Proc. HUSRB/1002/214/045 „Biocereal” Conf., Backi Petrovac, 

Serbia, pp. 12-15. 

PURNHAUSER, L., KAPÁS, M., LAJTÁR, T., CSŐSZ, M., BERÉNYI, J., BUTNARU, G., BÓNA, L., 

FÓNAD, P., MATUZ, J., ÓVÁRI, J., PETRÓCZI, I.M., CSEUZ, L., PAUK, J. (2013): Identification of 

stem rust resistance genes in Hungarian, Austrian, Bulgarian, German, Romanian, Russian and Serbian 

wheat cultivars. – Proc. 2nd Conf. of Cereal Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, p. 34. 

PURNHAUSER, L., TAR, M., ÓVÁRI, J., CSŐSZ, Lné (2013): Levélrozsda rezisztenciagének azonosítása és 

felhasználása hazai búzafajtákban molekuláris markerek segítségével. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné 

Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 51. ISBN: 978-

963-9639-50-8 

SINKA, A., FALUSI, J., FALUSI, Jné (2013): Hibridárpa nemesítés. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, 

M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 135. ISBN: 978-963-9639-

50-8 

SZABÓ, B., TOLDINÉ TÓTH, É., TÓTH, B., VARGA, M., MESTERHÁZY, Á. (2013): Examination of 

resistance level of maize hybrids against Fusarium species. – Proc. 2nd Conf. of Biotechnology and 

Breeding, Budapest, Hungary, pp. 63-64. 

SZABÓ, B., VARGA, J., TÓTH, B. (2013): Genetic variability of Fusarium verticillioides isolates collected 

from maize in Hungary. – In: Škrbić, B. (ed.), Proc. 15th Danube-Kris-Mures-Tisa (DKMT) Euroregion 

Conf. on Environment and Health with satellite event LACREMED Conf. "Sustainable agricultural 

production: restoration of agricultural soil quality by remediation" Novi Sad, Serbia, pp. 105-109. 

ISBN: 978-86-6253-018-9 

SZABÓ-HEVÉR, Á. (2013): A kalászfuzárium rezisztencia molekuláris hátterének vizsgálata Frontana eredetű 

térképező populációban. PhD értekezés. Gödöllő, 141 p. 

SZABÓ-HEVÉR, Á. (2013): Kalászfuzáriózis. Egy aktuális kórtani probléma történelme. – Gabonakutató 

Híradó, 27/2, 16-17.  

SZABÓ-HEVÉR, Á., GYÖRGY, A., LEHOCZKY-KRSJAK, Sz., MESTERHÁZY, Á. (2013): Rezisztenciagén 

analóg primerek vizsgálata Frontana eredetű térképező búzapopulációkban. – In: Hoffmann, B., 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9788662530189


 

 

299 

 

 

Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 139. 

ISBN: 978-963-9639-50-8 

SZABÓ-HEVÉR, Á., VARGA, M., LEHOCZKY-KRSJAK, Sz., LANTOS, Cs., PAUK, J., PURNHAUSER, L., 

MESTERHÁZY, Á. (2013): Dezoxinivalenol-tartalommal szembeni rezisztencia genetikai hátterének 

vizsgálata Frontana eredetű térképező búzapopulációban. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. 

(szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 54. ISBN: 978-963-9639-50-8 

SZABÓ-HEVÉR, Á., VARGA, M., LEHOCZKY-KRSJAK, S., LANTOS, C., PAUK, J., PURNHAUSER, L., 

MESTERHÁZY, Á. (2013): Identification of Frontana derived QTL linked to Fusarium head blight, 

Fusarium damaged kernel and deoxynivalenol content. – Proc. 12th European Fusarium Seminar: 

Fusarium mycotoxins, taxonomy, genomics, biosynthesis, pathogenicity, reistance, disease control. 

Bordeaux, France, p. 63. 

SZEKERES, A., LORANTFY, L., BENCSIK, O., KECSKEMETI, A., SZECSI, A., MESTERHAZY, A., 

VAGVOLGYI, Cs. (2013): Rapid purification method for fumonisin B1 using centrifugal partition 

chromatography. – Food Additives and Contaminants, Part A, 30/1, 147-155.  

SZÉL, S. (2013): Kukoricanemesítésünk újdonságai. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 14. 

SZÉL, S. (2013): Németh János emlékére. – Délmagyarország, 103/248, 14. 

SZÉL, S. (2013): Proterandria: Jó termékenyüléssel a kukoricatermésért. – Gabonakutató Híradó, 27/1, 4-5. 

SZÉL, S., KÁLMÁN, L., VIRÁGNÉ PINTÉR, G., PERESZLÉNYINÉ KOVÁCS, Gy. (2013): Kukorica 

hibridjeink: Termésbiztonságból vizsgáztak. – Gabonakutató Híradó, 27/1, 3-4. 

SZÉL, S., SZÉLL, E., MAKRA, M. (2013): Vetés előtt a szegedi hibridekről. – Magyar Mezőgazdaság, 68/16, 

16-20. 

SZÉLL, E., MAKRA, M. (2013): A legfontosabb termesztési tényezők hatása a kukorica termésére a 2007-2012. 

években. Agrofórum Extra-52, pp. 42-49. 

SZÉLL, E., MAKRA, M., HARTMANN, F. (2013): Szabadföldi kísérletekben végzett vegyszeres gyomirtás 

hatása a különböző gyomfajok borítottsági értékeire. Különös tekintettel a sövényszulák 

gyomborítottsági adataira. . – In: Horváth, J., Haltrich, A., Molnár, J. (szerk.), 59. Növényvédelmi Tud. 

Napok, Budapest, Összefoglalók, p. 77. 

SZÉLL, E., MAKRA, M., HARTMANN, F. (2013): A kukorica vegyszeres gyomirtásának hatása a 

sövényszulák (Calistegia sepium L.) gyomborítottsági adataira. – Növényvédelem, 49/10, 455-461. 

SZÉLL, E., SZÉL, S., MAKRA, M. (2013): Kukorica agrotechnika: küzdelem az elemekkel. – Gabonakutató 

Híradó, 27/1, 13-16. 

SZIGETI, Gy., HÁFRA, E., VARGA, J., KÓTAI, É., TÓTH, B. (2013): Genetic variability of black Aspergillus 

isolates originated from cereals in Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 60/ (S) 

pp. 90-91.  

SZILÁGYI, L. (2013): A Gabonakutató Kft. a nemesítésben az előremenekülést választotta. – In: Hoffmann, B., 

Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 32. 

ISBN: 978-963-9639-50-8 

SZILÁGYI BAY, P., NÉMETH, J. (2013): A Pioneer Hi-Bred International Inc. magyarországi szerepvállalása 

1975 és 1985 között a keszthelyi alapokra épülő szegedi kukoricanemesítésben. – In: Hoffmann, B., 

Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 140. 

ISBN: 978-963-9639-50-8 

SZŰCS, P. (2013): Az erózió lépték függése. PhD értekezés, Keszthely, 147 p. 

TAR, M., CSŐSZ, Lné, PURNHAUSER, L. (2013): Az LR20 és LR52 levélrozsda rezisztencia génekhez 

kapcsolt SSR markerek azonosítása búzában. – In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), 

XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, Összefoglalók, p. 143. ISBN: 978-963-9639-50-8 

TÓTH, B., KÓTAI, É., VARGA, M., PÁLFI, X., BARANYI, N., SZIGETI, Gy., KOCSUBÉ, S., VARGA J. 

(2013): Climate change and mycotoxin contamination in Central Europe: an overview of recent 

findings. – Review on Agriculture and Rural Development, 2/1, 461-466.  

TÓTH, B., PÁLFI, X., TOLDINÉ TÓTH, É., KÓTAI, É., VARGA, M., VARGA, J., MESTERHÁZY, Á. 

(2013): Toxintermelő Fusarium fajok és antagonisták előfordulása hazai kukoricatermő területeken. – 

In: Hoffmann, B., Kollaricsné Horváth, M. (szerk.), XIX. Növénynemesítési Tud. Nap, Keszthely, 

Összefoglalók, p. 144. ISBN: 978-963-9639-50-8 

TÓTH, B., TÖRÖK, O., KÓTAI, É., VARGA, M., TOLDINÉ TÓTH, É., VARGA, J., MESTERHÁZY, Á. 

(2013): Aspergillus fajok szerepe a kukorica szántóföldi gomba és mikotoxin szennyeződésében. – In: 

Horváth, J., Haltrich, A., Molnár, J. (szerk.), 59. Növényvédelmi Tud. Napok, Összefoglalók. Budapest, 

p. 48. 

TÓTH, B., TÖRÖK, O., PÁLFI, X., SZABÓ, B., VARGA, M., VARGA, J. (2013): Occurrence of 

mycotoxigenic fungi and mycotoxins in maize in Hungary in 2010-2012. – In: Škrbić, B. (ed.), Proc. 

15th Danube-Kris-Mures-Tisa (DKMT) Euroregion Conf. on Environment and Health with satellite 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W1o4chibh464AdlaB5o&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W1o4chibh464AdlaB5o&page=1&doc=1
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639639508


 

 

300 

 

 

event LACREMED Conf. "Sustainable agricultural production: restoration of agricultural soil quality 

by remediation" Novi Sad, Serbia, p. 51. 

TÓTH SZELES, I. (2013): Kiemelt elismerés. – Gabonakutató Híradó, 27/2, 2. 

TÓTH SZELES, I. (2013): Rólunk szólva… Termelők a szegedi fajtákról. – Gabonakutató Híradó, 27/1, 17. 

VARGA, J., SZIGETI, Gy., KOCSUBÉ, S., BARANYI, N., TÖRÖK, O., PÁLFI, X., TÓTH, B. (2013): 

Occurrence of black Aspergilli on agricultural products and as human pathogens in Hungary. – Proc. 

5th International Scientific Meeting: Mycology, Mycotoxicology and Mycoses, Novi Sad, Szerbia, p. 

O-12. 

VARGA, M., BÁNHIDY, J., CSEUZ, L., MATUZ, J. (2013): The anthocyanin content of blue and purple 

coloured wheat cultivars and their hybrid generations. – Cereal Res. Commun., 41/2, 284-292. 

VASS, I., CSERI, A., PAUL, K., SASS, L., DEÁK, Zs., PURNHAUSER, L., CSŐSZ, M., KONDIC-SPIKA, 

A., PAUK, J., DUDITS, D. (2013): Plant phenotyping as a tool in cereal breeding. – Proc. 2nd Conf. of 

Cereal Biotechnology and Breeding, Budapest, Hungary, pp. 3-4. 

VIRÁGNÉ PINTÉR, G. (2013): Hibrid és fajta. A jövedelmező repcetermesztés alapjai. – Gabonakutató Híradó, 

27/2, 9. 

VIRÁGNÉ PINTÉR, G., SZÉL, S. (2013): Kukoricától a szójáig – Termésbiztonságból vizsgáztak. – Agro 

Napló, 17/1, 29. 

VIRÁGNÉ PINTÉR, G. (2013): A jövedelmező repcetermesztés alapjai. – Agrárágazat, 14/6, 37; AgroNapló, 

17/6, 61.; Agrárkalauz (Békés Megyei Hírlap mg. melléklete), 2013/1, 8-9. 

 

5/b. Melléklet.  

A Gabonakutató Nonprofit Kft. kutatónak előadásai 

Népszerűsítő és egyéb szakmai előadások. 

 

CSŐSZ, L-né: „Az őszi búza betegségei”. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2013. április 28.. (növényvédő 

szakmérnök képzés) 

CSŐSZ, L-né: „Az őszi búza betegségei”. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2013. november 18. (nappali 

növényorvos képzés) 

CSŐSZ, L-né: „Az őszi búza levélbetegségei”. Szegedi Tudomány Egyetem Mezőgazdasági Kar, 

Hódmezővásárhely, 2013. november 28. (nappali képzésű hallgatóknak)  

Petróczi I. M.: A búza fejtrágyázása és a betegségek elleni integrált védekezés. „Termény-kerekasztal”, Paks, 

2013.03.08. (40 fő) 

Petróczi I. M.: A kukorica, a napraforgó és a szója integrált növénytermesztése. Mérnök Továbbképzés, Szarvas, 

2013.03.14. (30 fő) 

Petróczi I. M.: Fenntartható növénytermesztés. SZTE Mérnök kar, Hódmezővásárhely 2013.05.07. (90 fő) 

Petróczi I. M.: A 2013. évi búza kísérletek eredményei (Évadnyitó vetőmag partnereknek) Szeged, 2013.09.04. 

(130 fő) 

Petróczi I. M.: Kalászosok és olajnövényeink tápanyagellátása és védelme. „Békés Megyei Gazdák 

Továbbképzése”, Orosháza, 2013.11.07. (80 fő) 

Petróczi I. M.: A fenntartható növénytermesztés lehetőségei. Gabonakutató Fórum, Szeged, 2013.11.07. (50 fő) 

Petróczi I. M.: Intenzitás kérdőjelei a fenntartható növénytermesztésben (I.). Malagrow Stressz Konferencia, 

Hajdúszoboszló, 2013.11.19. (140 fő) 

Petróczi I. M.: Intenzitás kérdőjelei a fenntartható növénytermesztésben (II.). Malagrow Stressz Konferencia, 

Békéscsaba, 2013.11.20. (130 fő) 
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Szolnok, 2013.11.25. (110 fő) 

 

Előadások a Gabonakutató Fórumon, Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.,  

Szeged, 2013. november 13-14. 

 

2013. november 13, szerda  

 

I. szekció, elnök: Búvár Géza vezérigazgató, KITE Zrt.  

A szekciót Németh János emlékének ajánljuk.  

 

Szűcs Péter: Kukorica termesztés a világon és Magyarországon  

Balassa György: Szuperkorai kukorica hibridek nemesítése Táplánszentkereszten  

Makra Máté – Széll Endre: Fejlesztési lehetőségek a kukoricatermesztésben  
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Matusek Norbert – Kristó István – Máté Imre: Talajművelési rendszerek vizsgálata a vásárhelyi Róna Kft. 

kukorica termesztésében  

Falusi János: A szójanemesítésünk helyzete  

Laczó Roxána – Gecseg Andrea – Falusi János: A szója beltartalma, és antinutritív összetevői  

 

II. szekció, elnök: Monostori Tamás dékán helyettes, SZTE MGK, Hódmezővásárhely  

 

Mészáros Géza: Piaci igények változásának hatása a napraforgó nemesítésben  

Petróczi István – Bóna Lajos: Technológiai intenzitás a fenntartható növénytermesztésben  

Földi Mihály – Drexler Dóra – Hertelendy Péter – Kametler László – Csősz Lászlóné – Pauk János: Szántóföldi 

„on-farm” kutatások az ismert és kevésbé elterjedt gabonafélék körében  

Mihály Róbert- Bóna Lajos – Fónad Péter – Palágyi András – Ács Péterné: Az árpa, mint élelmiszer és 

gyógynövény. Új nemesítési célok és módszerek  

 

2013. november 14., csütörtök  

 

III. szekció, elnök: Muhari Pál termelési vezérigazgató-helyettes, DPMG Zrt., Cegléd  

 

Garamszegi Tibor: GKT 376 és a GKT 372 kukorica hibridek kétcsövűségre való hajlamának vizsgálata 2013-

ban  

Garamszegi Tibor: Éghajlatváltozás- UV sugárzás- új kihívások a növénytermesztésben?  

 

IV. szekció, elnök: Kiss Erzsébet intézetvezető, SzIE, Gödöllő  

 

Nagy Éva – Lantos Csaba – Szabó-Hevér Ágnes – Cseuz László – Pauk János: A ’Plainsman V./ 

CapelleDesprez’ búza szárazságtűrési DH térképezési populáció fenotipizálási eredményei  

Lantos Csaba – Bóna Lajos – Pauk János: Doubledhaploid növény előállítás lehetőségei és korlátai a tritikále 

nemesítésben  

Szabó-Hevér Ágnes – Lehoczki-Krsjak Szabolcs – Purnhauser László – Pauk János – Lantos Csaba – Varga 

Mónika – Mesterházy Ákos: Mennyiségi tulajdonságokkal  

kapcsolt molekuláris markerek alkalmazhatósága a nemesítésben – a markerekre alapozott szelekció lehetőségei  

Purnhauser László: Siker a sikér?  

Óvári Judit – Fónad Péter – Csősz Lászlóné – Purnhauser László – Matuz János – Berényi János – Falusi János – 

Bóna Lajos – Petróczi István – Pauk János – Cseuz László: Őszi búza, durum és tritikále fajták összehasonlító 

vizsgálata több termőhelyes kísérletben  

 

V. szekció, elnök: Tömösközi Sándor egyetemi docens, BMGE, Budapest  

 

Czank Bernadett – Ács Péterné – Kovács Zsuzsa – Czankné Csatlós Éva – Bóna Lajos: Leveles tészta előállítása 

tritikálé felhasználásával  

Langó Bernadett – Tömösközi Sándor – Ács Péterné – Bóna Lajos: Tritikálé genotipusok beltartalmi értékeinek 

vizsgálata és azok táplálkozás – élettani jelentősége  

Ács Katalin – Ács Erika – Varga Mónika – Balázs Gábor – Tömösközi Sándor – Mesterházy Ákos – Salgó 

András: Fehérjék minőségének változása különböző fungiciddel kezelt búzamintákban  

Czank Bernadett: Lisztlabor tritikálé termékeinek érzékszervi bírálata  

 

VI. szekció, elnök: Mesterházy Ákos akadémikus, Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged  

 

Lehoczki-Krsjak Szabolcs – Szabó-Hevér Ágnes – Hajdu Antal – György Andrea – Tóth Beáta – Mesterházy 

Ákos: Kalászfuzárium rezisztencia asszociációs térképezése DarT markerekkel a Gabonakutató búza fajtáiban  

Ábrahám Éva Babett – Rajki Erzsébet: A takarmánycirok nemesítés legújabb eredményei  

Mesterházy Ákos – Tóth Beáta – Toldiné Tóth Éva – Lehoczki-Krsjak Szabolcs – Szabó-Hevér Ágnes – Varga 

Mónika: A MycoRed FP7 pályázat fontosabb eredményei  
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6.A. Melléklet. A Gabonakutató Nonprofit Kft. fontosabb K + F partnerei 

 

Hazai kutatás, fejlesztési kapcsolatok: 

AGRO Lippó ZRT. Lippó 

Aranykocsi  ZRT. Kocs 

BASF  

Bayer  

DE AGTC Karcagi Kutatóintézete 

DE Növénytudományi Intézet Debrecen 

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

Gödöllő  

KÉKI Budapest 

MBK Gödöllő 

MGKI Martonvásár 

 

MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged,  

Nagykun 2000 ZRT. Kisújszállás 

NÉBIH 

Növényvédelmi Kutatóintézet Budapest 

Summit-Agro  

Syngenta 

Szent István Egyetem, Gödöllő  

SZTE Mérnöki kar, Szeged 

SZTE Mezőgazdasági Kar 

Hódmezővásárhely 

SZTE TTIK Mikrobiológia tanszék 

SZTE TTIK Növényélettan tanszék 

 

6.B. Melléklet. A Gabonakutató Nonprofit Kft. fontosabb külföldi partnerei 
 

Külföldi kutatás fejlesztési kapcsolatok 

 

Academy of Agricultural Sciences, Kína 

Agrártudományi Egyetem Temesvár, 

Románia 

Bajor Földművelési és Környezetvédelmi 

Intézet, Németország 

Bajor Technológiai és Fejlesztési Centrum 

CIMMYT Triticale Csoportja, Mexikó 

CNR Mikotoxin Intézet Bari, Olaszország  

Crop Breeding Institute of Heilongjiang 

Academy of Agricultural Sciences, Kína, 

Dieckmann GmbH & Co. KG (nemesítési 

együttműködés), Németország  

Dow AgroSciences GmbH, Ausztria 

Duna Nemesítőház, Bécs, Ausztria 

Harbin Növénynemesítési Intézet, Kína 

IFA Tulln,Ausztria 

IHAR-Radzikow, Lengyelország;  

International Triticale Association, Armidale, 

Ausztrália 

ISTIS Bucharest 1, Románia 

Maisadour Semences, Franciaország 

Német Növénynemesítők Szövetsége, 

Németország 

Növénynemesítő Intézet, Lovrin, Románia 

Osztrák Növénynemesítők Szövetsége, 

Ausztria 

 

Plant Breeding Co., Strzelcze, Malyszyn, 

Lengyelország 

Pöstyéni Nemesítési Kutatóintézet Szlovákia 

Saaten Union, Németország 

Saatzucht Lundsgaard GmbH & Co., Németo  

S.I.S., Olaszország 

Školské hospodárstvo-Búšlak spol. S. r.o, 

Szlovákia 

Station de Recherche Agroscope, Nyon, 

Svájc 

Syngenta Kft . 

Trakya Agricultural Research Institute, 

Törökország, Edirne 

Újvidéki Egyetem, és Backi Petrovaci Kutató 

Állomása, Szerbia, 

UKSUP, Pozsony, Szlovákia 

United Graduated School of Agricultural 

Sciences, Japán 

University of Ghent, Belgium 

University of Kentucky, USA 

University of Life Sci. As, Norvégia 

University of Stellenbosch, Dep. Of 

Genetics, Dél Afrika 

Vibha Seeds Group, Hyderabad, India 

VURV Praha, Cseh Közt. 

Yianshu Academy of Nanking, Kína 
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7. Melléklet. A Gabonakutató Nonprofit Kft. 2013. évi rendezvényei, hazai és külföldi 

rendezvények, partnertalálkozók, 2013. 

 

Dátum Rendezvény leírása Szervező Helyszín 
Résztvevők 

létszáma, fő 

Területi 

képviselő, előadó 

2013.01.30-

2013.02.02 
AGROmashEXPO Hungexpo Zrt. Budapest   

Kereskedelmi 

Főosztály 

2013.02.06 Tavaszi vevőtalálkozó 
Dr. Szabó 

Agrokémiai Kft 
Zalaszentgrót 55 Garamszegi Tibor 

2013.02.14-

15 

Kukorica fajta- és 

agrotechnikai ajánlás 

Interagros sro 

(SK) 
Léva 92 

Virágné Pintér 

Gabriella 

2013.03.01-

03 
Mezőgazdasági 

kiállítás 

Himagromark

eting LLC 
Kijev, Ukrajna 62 

Virágné Pintér 

Gabriella, Dr.Szél 

Sándor 

2013.03.01 Kukorica fajtaajánlat 
Szentesi 

Gazdakör 
Szentes 21 Csatordai Lajos 

2013.03.02 Gazdanap 
Baki 

Agrocentrum 
Bak 65 Garamszegi Tibor 

2013.03.06 Gazdatalálkozó 
Unser 

Lagerhaus Kft 
Bükfürdő 96 Vadvári László 

2013.03.22 Szakmai tanácskozás 343 Kft. Erdőtelek 91 Gyulai László 

2013.04.11. MNE Közgyülés MNE, GK Kft Szeged  Bóna Lajos 

2013.04.26-

28 

XX. Alföldi 

Állattenyésztési és 

Mezőgazda Napok 

Hód-

Mezőgazda Zrt. 
Hódmezővásárhely   

Kereskedelmi 

Főosztály 

2013.05.22-

25 
Bábolnai Nemzetközi 

Gazdanapok 

Bábolna Nemz. 

Ménesbirtok 

Kft. 

Bábolna   
Kereskedelmi 

Főosztály 

2013.05.29 

„Repcemustra” őszi 

káposztarepce fajtasor 

bemutató 

Mezőhegyesi 

Ménesbirtok 

Zrt. 

Mezőhegyes 135 Bácsi János 

2013.05.30 Kalászos fajtabemutató Minerág Kft. Szekszárd 56 Pongrácz Tibor 

2013.05.30 
Kalászos 

Fajtabemutató 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Táplánszentkereszt 240  Cseuz László 

2013.05.30 
Repce és búza 

fajtabemutató 

Baki 

Agrocentrum 
Bak 148 Garamszegi Tibor 

2013.05.30 Kalászos fajtabemutató 
Nagylózsi 

Növény Kft. 
Sopronkövesd 50 Vadvári László 

2013.06.03 

Kalászos fajtabemutató 

és növ.véd.technológiai 

ismertető 

Hőgyészi 

Agrokémiai 

Kft. 

Szakály 88 Pongrácz Tibor 

2013.06.04 
Kalászos 

Fajtabemutató 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Szeged 550  Cseuz László 

2013.06.06 

Őszi búza termesztési 

tanácskozás és 

fajtabemutató 

Szandai Magtár 

Kft. 
Szolnok 53 Gyulai László 

2013.06.07 
Kalászos 

Fajtabemutató 

Agro-Lippó 

Zrt., GK Kft., 

MTA Mg.Int. 

Lippó 120  
Beke Béla, Csősz 

Lászlóné 

2013.06.07 Kalászos Fajtabemutató 

Dél-Pest 

megyei Mg. 

Zrt. 

Cegléd  150 Beke Béla 

2013.06.07 Kalászos bemutató Minerág Kft. Szekszárd 88 Pongrácz Tibor 

2013.06.08 Kalászos Fajtabemutató 
Gödöllői Tan-

gazdaság Zrt. 
Kartal 60  Bóna L. 

2013.06.08 Kalászos Fajtabemutató 
Vetőmag és 

Szárító Kft. 
Timár-Szabolcs  300 Matuz J. 
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7. Melléklet, folytatás. A Gabonakutató Nonprofit Kft. 2013. évi rendezvényei, hazai és 

külföldi rendezvények, partnertalálkozók, 2013. 
 

Dátum Rendezvény leírása Szervező Helyszín 
Résztvevők 

létszáma, fő 

Területi 

képviselő, előadó 

2013.06.11 
IV.szántóföldi bemutató, 

őszi búza és repce 

Mezőhegyesi 

Ménesbirtok 

Zrt. 

Mezőhegyes 168 Bácsi János 

2013.06.12 
Őszi Kalászos 

Fajtabemutató 

Rákóczi Mg. 

Zrt. 
Kétsoprony 100  Bácsi János 

2013.06.13 Kalászos bemutató Növény Kft. Nagylózs 66 Vadvári László 

2013.06.13 Repce fajtabemutató 
Répcevölgye 

2001 Kft. 

Chernelházadamony

a 
69 Vadvári László 

2013.06.14 Kalászos Fajtabemutató 
Gödöllői Tan-

gazdaság Zrt. 
Gödöllő 150  Matuz J.. 

2013.06.14 Kalászos Fajtabemutató Szlovákia Koláre 120  Beke Béla 

2013.06.14 

Kalászos fajta- és 

növényvédelmi 

bemutató 

Zal-Agro Zrt. Türje 37 Garamszegi Tibor 

2013.06.14 
Kalászos 

Fajtabemutató 

Nagykun 2000 

Zrt., GK Kft., 

MTA Mg. Int. 

Kisújszállás  150 
 Beke Béla, Csősz 

Lászlóné 

2013.06.14 
Öntözőrendszer átadás 

és búzaszentelés 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Kiszombor 140    

2013.06.18 
Őszi Kalászos 

Fajtabemutató 

Répcevölgye 

2001 Kft. 

Chernelházadamony

a 
60 Vadvári László 

2013.06.18 
Kalászos 

Fajtabemutató 

Aranykocsi 

Mg. Zrt., GK 

Kft., MTA Mg. 

Int. 

Kocs 120  
Beke Béla, Csősz 

Lászlóné 

2013.07.12 Szántóföldi bemutató Kampfl Kft. Zalaegerszeg 107 Garamszegi Tibor 

2013.07.23 
Napraforgó bemutató és 

szakmai nap 

NT Integrátor 

Kft. 
Kiskunfélegyháza 147 Csatordai Lajos 

2013.08.07 
repce és őszi kalászos 

szakmai tanácskozás 
343 Kft. Kerecsend 28 Gyulai László 

2013.08.08 
Napraforgó 

Fajtabemutató 
Minerág Kft. Szekszárd 108 Pongrácz Tibor 

2013.08.17-

20 
XXII. Farmer-Expo 

Egyetem 

Agrártud. 

Centruma 

Debrecen   
Kereskedelmi 

Főosztály 

2013.08.22. 

„Alföldi kenyér, 

szőlő és bor” 

konferencia és szőlő 

bemutató 

Szőlészeti és 

Borászati 

Kutatóint. 

GK Kft., 

MNE, 

Kecskemét, 

Városháza 
150 Matuz János 

2013.09.02 

Kukorica szántóföldi 

bemutató és növény-

védelmi technológiai 

ismertető 

Hőgyészi 

Agrokémiai 

Kft. 

Regöly 97 Pongrácz Tibor 

2013.09.03 

Országos kukorica, 

szója és 

takarmánycirok 

szakmai nap és 

fajtabemutató 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Szeged 290 

Kereskedelmi 

Főosztály 

2013.09.04 

Őszi búza és repce 

termesztési 

tanácskozás 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Szeged 150  Beke Béla 
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7. Melléklet, folytatás. A Gabonakutató Nonprofit Kft. 2013. évi rendezvényei, hazai és 

külföldi rendezvények, partnertalálkozók, 2013. 
 

Dátum Rendezvény leírása Szervező Helyszín 
Résztvevők 

létszáma, fő 

Területi 

képviselő, előadó 

2013.09.11 Kukorica fajtabemutató 
Répcevölgye 

2001 Kft. 

Chernelháza-

damonya 
38 Vadvári László 

2013.09.11 

Hibridkukorica és 

napraforgó fajtasor 

bemutató 

Mezőhegyesi 

Ménesbirtok 

Zrt. 

Mezőhegyes 132 Bácsi János 

2013.09.11 Kukorica fajtabemutató Kutas 95 Zrt Biharkeresztes 82 Bácsi János 

2013.09.12 Kukorica fajtabemutató Minerág Kft. Szekszárd 134 Pongrácz Tibor 

2013.09.12 

Nyugat-dunántúli 

kukorica 

fajtabemutató és 

termesztési 

tanácskozás 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Táplánszentkereszt 95 

Kereskedelmi 

Főosztály 

2013.09.13 
Kukorica és napraforgó 

fajtabemutató 

Horizont 98 

Kft. 
Bakonszeg 48 Bácsi János 

2013.09.13 
Mezőgazdasági 

bemutató 

Czagány József 

Gazdabolt 
Apátfalva 162 Csatordai Lajos 

2013.09.18 

Szója-kukorica 

fajtabemutató és 

Terményfórum 

Baki 

Agrocentrum 

Kft 

Bak 50 Garamszegi Tibor 

2013.09.18-

22 
76. OMÉK 

Magyar 

Turizmus 

ZRt., Agrár-

marketing 

Centrum 

Budapest   
Kereskedelmi 

Főosztály 

2013.09.20 
Szántóföldi kukorica 

fajtabemutató 

Balaton Agrár 

Zrt. 
Ordacsehi 40 Pongrácz Tibor 

2013.09.21 
Kukorica fajtabemutató, 

szakembertalálkozó 
Agro Kaba Kft. Kaba 60 Bácsi János 

2013.09.24 Kukorica fajtabemutató Növény Kft. Sopronkövesd 40 Vadvári László 

2013.09.27 
Közgyűlés és szakmai 

tanácskozás 

Battyáni 

Gabonaértékesít

ő Szövetkezet 

Balatonszentgyörgy 45 Garamszegi Tibor 

2013.09.27 
Szántóföldi kukorica 

fajtabemutató 
Trigó-Fix Kft. Bóly 37 Pongrácz Tibor 

2013.10.04 
Szántóföldi kukorica 

fajtabemutató 

Agrocoord Kft 

– Németh Lajos 

e.v. 

Nagykanizsa 53 Garamszegi Tibor 

2013.10.24 Fajtakísérlet bemutató 

Kunszigeti Zöld 

Mező Mg. 

Szöv. 

Kunsziget 37 Vadvári László 

2013. 11.5-

7. 

2. Cereal 

Biotechnology and 

Breeding, 

GK Kft, 

Akadémiai 

Kiadó 

Budapest 100 
Nemzetközi 

konferencia 

2013.11.13-

14 

II. Gabonakutató 

Fórum 

GK Kft 

Tudományos 

tanácsa  

Szeged 150 
tudományos 

kutatók 

2013.12.30 Évzáró rendezvény 
Agrocoord 

Kanizsa Kft. 
Nagykanizsa 82 Garamszegi Tibor 
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8. Melléklet: A Gabonakutató Nonprofit Kft üzemi fajtakísérletei 2013-ban 

 

 

Területi  
képviselő 

Megye Kukorica Napraforgó Szója 
Őszi 

káposztarepce 
Őszi kalászos 

Bácsi 
János 

Békés 

Dombegyház Kétegyháza     Mezőhegyes 

Gyomaendrőd       Csorvás 

Kétegyháza         

Mezőberény         

Mezőhegyes         

Orosháza         

Tótkomlós         

Hajdú-Bihar 

Bakonszeg       Nádudvar 

Balmazújváros       Biharnagybajom 

Biharkeresztes         

Földes         

Hajdúdorog         

Hajdúnánás         

Kaba         

Csatordai 
Lajos 

Bács-Kiskun 

Apostag       Hajós 

Mélykút       Jánoshalma 

Szeremle       Sükösd 

Városföld  
(szemes + siló 
fajtasor) 

        

Csongrád 
Apátfalva       Hódmezővhely 

Csongrád         

Garamszegi 
Tibor 

Fejér Enying         

Somogy Balatonszentgyörgy         

Veszprém 

Békás Ukk     Balatonkenese 

Gyepükaján         

Rigács         

Zala 

Bak   Bak Zalaegerszeg Bak 

Egervár     Pókaszepetk Zalaszentgrót 

Nagykanizsa-
Kisfakos 

      Türje 

Pókaszepetk       Óhíd 

Zalavár         

Gyulai 
László 

Heves Csány-Hort         

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Jászárokszállás Jászárokszállás     Kisújszállás 

Pest 

Cegléd     Cegléd Cegléd 

Cegléd 2     Kiskunlacháza   

Kiskunlacháza         

Nagyné 
Solymosi 

Mária 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Gesztely   Prügy   Encs 

  
  

    
Tiszakeszi 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Timár       Tiszavasvári 

Tiszavasvári 
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8. Melléklet, folytatás: A Gabonakutató Nonprofit Kft. üzemi fajtakísérletei 2013-ban 

 

Területi  
képviselő 

Megye Kukorica Napraforgó Szója 
Őszi 

káp.repce 
Őszi kalászos 

Pongrácz 
Tibor 

Baranya 

Belvárdgyula   Bóly   Lippó 

Lippó   Újmohács   Újmohács 

        Pécsvárad 

        Erzsébet 

Somogy 

Kéthely Ságvár   Hollád Kéthely 

Magyaratád     Magyaratád Somogyszil 

Ságvár         

Somogyjád         

Somogytarnóca         

Szentgáloskér         

Tolna 

Dalmand Dalmand Dalmand   Dalmand 

Dombóvár       Szekszárd 

Gyönk         

Regöly         

Szekszárd         

Tamási-Fornád         

Vadvári 
László 

Fejér 

Enying       Sopolya 

Lovasberény       Lovasberény 

Szabadhídvég-
Pélpuszta 

        

Székesfehérvár         

Győr-
Moson-
Sopron 

Kunsziget       Nagylózs 

Nagylózs       Beled 

Nyalka       Bezenye 

        Kapuvár 

        Püski 

Komárom-
Esztergom 

Ete       Bábolna 

Vas Bozzai 
  

Ják 
Chernelháza-
damonya 

Chernelháza-
damonya 

Vép         

Veszprém Veszprémvarsány         

Külföld 
Ukrajna UA       Ukrajna 

Szlovénia Benica SLO       Szlovákia 

 

 

 




