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Kenyéradóm 85 éves

Itt dolgozott Obermayer,
Somorjai, Prettenhoffer,
Herke Sándor és Lelley,
Beke, Barabás, Erdei…

Köszöntelek öreg cégem,
Agg válladon történelem…
Dél-Alföldnek fellegvára,
Agrárcentrum kutatásra.

Nehéz lenne felsorolni…
Mind-mind egy-egy külön zseni.
Nagy kutatók, nemesítõk,
Példaképnek is beillõk.

Klinkertéglás épületed,
Kõbõl rakott lépcsõzeted;
Öreg mûhely alkotásra,
Nemesített vetõmagra.

Fajtát adtak a magyarnak,
Jó kenyeret éhes hasnak.
Módszert, mintát termesztéshez,
Szárazsághoz, túléléshez.

Mint anyák és gyermekeik,
Mind egyformán dédelgetik;
Vigyáztak is eredményre,
Semmi nem ment feledésbe.
Jómagam „csak” negyven éve
Léptem be ez épületbe.
Nemesítõ… ha lehetnék…?
Nagyok között kicsi kellék…
Dolgoztam is éjjel-nappal,
Hadakoztam széllel, hóval,
Nem törõdtem az idõvel,
Sem hideggel, sem a hõvel.

Aztán jöttek eredmények,
Fajták is és új remények…
Mind-mind egy kis mérföldkõ itt,
Ma azt hiszem, ez boldogít…

Dolgozz sokat hát fiatal!
Munka nélkül nincs diadal.
S becsüld meg az elõdöket,
Ne csak kérjél, adjál többet!

Van mégis egy szívem vágya:
Dél-Alföldnek ez a HÁZA
Ne szûnjön meg, gyarapodjék,
Mint égen a csillag-kévék!

Öreg cégem, kenyéradóm!
Valahányszor nyílik ajtóm,
Megköszönöm a létedet.
Isten megáldjon Tégedet…!

Legyen itt is még több fajta,
Ember, aki fenn is tartja;
És legyen pénz kutatásra,
S a munkának nagyobb ára...!

Palágyi András
(Elhangzott 2009. szept. 15-én)

Kutatás és közélet

Bábolnán jártunk

Magyar növénynemesítõk
A több mint 160 tagot számláló Magyar Növénynemesítõk Egyesülete idei,
május végi évi rendes közgyûlésének társaságunk adott otthont. A szegedi
rendezvényen a házigazda Gabonakutató ügyvezetõ igazgatója, Dr. Matuz
János köszöntötte a megjelenteket. Dr. Marton L. Csaba a Magyar Növénynemesítõk Egyesülete elnöke megnyitójában születésnapi ajándékként
értékelte, hogy a 85 éves Gabonakutató vendége lehet a 20 éves MNE.
Megjegyezte, hogy a tradíciót és a sokszínû, elmélyült tudományos tevékenységet megtestesítõ helyszín garanciája lehet a közgyûlés magas
színvonalának is.
Az egyesület vezetõsége szeptember 10-én szintén s Szegeden ülésezett. A
résztvevõk elhatározták, hogy az egyesület húszéves fennállását 2009.
szeptember 25-én Martonvásáron, az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézetében
ünneplik, az éves vándorgyûlés keretében. A rendezvényen a részvevõk
emléklapot, a jubilánsok (alapítók), a jubilálók (75 és 85 éves nemesítõk) és a
társszervezetek képviselõi emlékplaketteket kapnak.
A szeptember 25-i, martonvásári eseményen az MNE, éves vándorgyûlése
keretében „A transzgénikus növények etikai kérdései” címmel vitafórumot
tartott. A méltatlanul háttérbe szorult rizstermesztés és - nemesítés hazai
múltját, jelenét és jövõjét Simonné Kiss Ibolya rizsnemesítõ ismertette.
Ezt követõen a jubiláló egyesület emlékplakettet adományozott a 85 éves
szegedi Gabonakutatónak (Matuz János vette át) és a 60 éves Mezõgazdasági
Kutatóintézetnek (Bedõ Zoltán vette át). Emlékplakettel jutalmazta a
köztermesztésben kiemelkedõ két nagyüzem, Mezõhegyes (Kun Mihály
vezérigazgató) és Bóly (Balikó Sándor igazgató) képviselõjét, a társszervezetek
közül a Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét
(Takács Géza), valamint a 75 éves Borbély Ferencet, a 85 éves Kováts Zoltán
növénynemesítõket, alapító tagokat, az MNE alapító elnökét, Balla Lászlót.

FAO kitüntetés
A Gabonakutató adott otthont a Szegedi Tudományegyetem Dél-Alföldi
Agrártudományi Centrum az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági
szervezetének Európai és Közép-Ázsiai Képviselet és a Magyar Élelmiszertudományi - és Technológiai Egyesület szervezésében az „Elképzelhetõ-e az
élelmiszer biztonság a gazdasági válság idején” címmel megrendezésre került
rendezvénynek.
Véha Antal Centrum elnök (SZTE, DAAC) megnyitóját követõen Maria
Kadleèikova az ENSZ Európáért és Közép-Ázsiáért felelõs Regionális
képviseletvezetõ külön örömét fejezte ki, hogy a szervezõk a Gabonakutató
központjában tartják a konferenciát. A regionális vezetõ az ENSZ terveirõl
számolt be, miszerint a szervezet 2015-re a napi egy dollárból élõk számát felére
szerette volna csökkenteni. Mára úgy tûnik nem sikerül ezt a tervet befejezni,
ezért 2050-re el kívánják érni, hogy ne legyen éhezõ ember a világon.
Maria Kadleèikova az elõadását követõen Dr. Matuz Jánost, Dr.
Udovecz Gábort és Varga Lászlót az ENSZ FAO kitüntetésben részesítette.
Udovecz Gábor az Agrárgazdasági Kutatóintézet fõigazgatója a Globális az
élelmezésbiztonság címmel, míg Dr. Matuz János a Búzaszemrõl, mint a
természet egyik csodájáról tartott elõadást. Õket Dr. Ács Péterné a Gabonakutató Kft. Lisztlaboratóriumának vezetõje az ezerarcú búzaszem felhasználási
területérõl, õt Varga László a Magyar Pékszövetség elnöke váltotta, aki a kenyér
kialakulásáról, helyérõl, szerepérõl beszélt. Utolsó elõadóként Fórián Zoltán
üzletág igazgató az Agrár Európa Kft.-tõl Élelmiszeriparunk helyzetérõl,
kilátásairól az EU tükrében címmel zárta a tanácskozást.
Szilágyi Bay Péter
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Az idén 25. alkalommal megrendezett Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokon felállított standunkon mi is ízelítõt adtunk növénynemesítési és egyéb
kutatási eredményeinkbõl. A kiállítás mintegy 12 ezer négyzetméteren, közel
200 kiállítóval, négy napon át fogadta a szakmai és az érdeklõdõ közönséget.
A négy nap alatt közel százezer ember látogatott Bábolnára, ami bizonyítja,
hogy sokan kíváncsiak a kiállított termékekre és szakma programokra.

Alföldi kenyér, szõlõ és bor
Alföldi kenyér, szõlõ és bor címmel
tartottak augusztusban konferenciát
Kecskeméten, a Budapest Corvinus
Egyetem Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézetében, ahol a helyi
intézeten túl elõadást tartottak a
Gabonakutató Kft. munkatársai is.
A megnyitót tartó Dr. Nádosy
Ferenc a Budapesti Corvinus Egyetem Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetének megbízott igazgatója
elmondta, hogy a Kecskemét - Katona
telepen mûködõ kutatásokat, az itt
dolgozó szellemi tõkét, eredményeket, génmegõrzési munkákat meg kell
tartani, ám ezeket a kornak megfelelõen versenyképessé kell tenni.
Dr. Matuz János a Gabonakutató
Kft. ügyvezetõ igazgatója a búzaszem, mint a természet egyik csodája
címmel tartotta meg elõadását. Tudományos munkatársunk, Ács Péterné
Dr. a Lisztlaboratórium vezetõje az
ezerarcú búzaszemrõl mesélt.
Dr. Facsar Géza a Kertészeti
Egyetem nyugalmazott egyetemi
tanára „A szõlõmag morfológiájáról,
rendszertani értékérõl és régészeti
jelentõségérõl” címmel magával

ragadó elõadást tartott. A KÉKI nyugalmazott igazgatja Dr. Sárkány Péter
már a szõlõmag hasznosításával
zárta az elõadásokat. Dr. Hajdú Edit a
Katona telepi intézet fõmunkatársa
zárszóként elmondta, hogy számos új
és régi bevált alany Kecskeméten a
génbankban megtalálható, tovább
folyik a nemesítõi munka és örömét
fejezte ki, hogy a kutatóállomás szerves része lehet a Budapesti Corvinus
Egyetemnek. A délutáni program
kapcsán kenyér, szõlõ, must, borkóstolóval kedveskedtek a konferencia
résztvevõinek, amit részletes fajtaismertetéssel kötöttek egybe. SzBP

Miniszteri kitüntetés
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2009. augusztus 20a alkalmából sikeres életútja
elismeréseként Életfa Emlékplakettel tüntette ki Kovács Ferencnét,
társaságunk nyugalmazott munkatársát. Miniszteri Elismerõ Oklevél
kitüntetést kapott Búza Lajosné
tudományos ügyintézõ, idegennyelvi
levelezõ és könyvtáros.

Ünnepség Szegeden

85 éves a Gabonakutató
â
kölcsönhatás vizsgálata, a fajtaspecifikus termesztéstechnológiák
kidolgozása, és a kukorica hibridek tõszám, öntözõvíz- és mûtrágya
reakciójának, valamint természetes tápanyag hasznosító képességük
vizsgálata érdekében végzett.
Mesterházy Ákos akadémikusnak , a szegedi Gabonakutató
â
igazgatóhelyettesének a több évtizeden át végzett, kiemelkedõ kutatási
tevékenységéért, amelyet a gabonafélék fuzárium megbetegedésével
szembeni ellenállóképesség kutatásának, nemesítésének és vegyszeres
védelmének fejlesztése érdekében végzett, kutatásszervezési munkásságáért, a cég külföldi kapcsolatrendszerének fejlesztéséért, valamint
tudományos és népszerûsítõ cikkeiért.
â
Dr. Palágyi Andrásnak, árpa és zab nemesítõnek, a több évtizeden át
végzett, eredményes nemesítési és fajtabevezetési tevékenységéért,
tudományos és népszerûsítõ cikkeiért.

Folyamatos változásban
2009. szeptember 15-én emlékezett meg jogelõdjének alapításáról a
Gabonakutató Kft Tudományos Tanácsa. Az ünnepségre az ország több
intézményébõl érkeztek neves kutatók: Heszky László akadémikus a Szent
István Egyetemrõl, Dudits Dénes akadémikus az MTA Szegedi Biológia Központ
igazgatója, Dr. Nagy János a Debreceni Egyetem professzora, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Tanácsának elnöke, Antal
József professzor a Gabonakutató korábbi tudományos igazgatója, Sándor
István, Gorics János és Dr. Pécsi Mária fõosztályvezetõk az FVM-bõl, Dr. Blaskó
Lajos a Karcagi kutatóintézet igazgatója, Dr. Fenyvesi László a Mezõgazdasági
Gépesítési Intézet vezetõje, de ott volt Dr. Bodnár Károly a Szegedi Tudományegyetem Mezõgazdasági Karának dékánja is.
Dr. Mesterházy Ákos tudományos igazgatóhelyettes, akadémikus üdvözölte
a megjelent vendégeket és a cég dolgozóit, majd megnyitotta a cég
Tudományos Tanácsának nyilvános ülését. Ezután dr. Palágyi András saját
versével köszöntötte a 85 éves intézményt, versét nagy tapssal jutalmazta a
hallgatóság.
Ezt követõen Dr. Matuz János a Gabonakutató Kft. ügyvezetõ igazgatója „A
Gabonakutató Kft. szerepe a magyar agrárkutatásban” címû elõadásában
áttekintette a cég jogelõdjeinek 85 éves történetét, tevékenységét, eredményeit.
Számos régi és érdekes fotó levetítésével szemléltette és elevenítette meg a
kutató intézmény munkáját.

Baross László Emlékérmesek
A díszelõadás után a cég Tudományos Tanácsa Baross László
emlékérmeket adományozott azoknak, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek
a magyar növénytermesztés és nemesítés fejlesztéséért.
Dudits Dénes akadémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi
â
Biológiai Központjának fõigazgatójának, több évtizedes kiemelkedõ
tudományos munkásságáért, tudományos és kutatásszervezési tevékenységéért, amelyet az agrár-biotechnológia, a növényi molekuláris- és
sejtgenetika, a génátviteli rendszerek kifejlesztése és a sejtosztódási ciklus
szabályozásában, illetve a környezeti stresszválaszokban részt vevõ
növényi gének izolálása terén végzett, valamint tudományos és
népszerûsítõ cikkeiért.
â
Heszky László akadémikusnak, a Szent István Egyetem profeszszorának, kutatási és oktatási tevékenységéért, amelyet a kultúrnövények
genetikája, nemesítése és biotechnológiája, a növényi sejt- és
szövettenyésztés, az in vitro nemesítés és a molekuláris nemesítés, a
géntechnológia és transzgénikus nemesítés területén végzett, valamint
tudományos és népszerûsítõ cikkeiért.
â
Dr. Nagy Jánosnak, a debreceni egyetem professzorának, a Nemzeti
Vagyon Gazdálkodási Tanács elnökének több évtizeden át végzett,
kiemelkedõ kutatási és oktatási tevékenységéért, amelyet a környezetkímélõ hatékony és alkalmazkodó termesztés-technológiák kidolgozása,
a szervesanyag-gazdálkodás fejlesztése, a növénytermesztési tényezõk

Ezt követõen külön köszöntötte a
szegedi céget és Dr. Matuz Jánost
Heszky László, Dudits Dénes, Blaskó
Lajos, Nagy János és még sokan
mások. A köszöntõk után a kft-nek
Gráf József Miniszteri Elismerõ
Oklevelét nyújtotta át Sándor István,
Gorics János és dr. Pécsi Mária
fõosztályvezetõk, amit Dr. Matuz
János vett át, mint a Gabonakutató Kft
ügyvezetõ igazgatója. Társaságunk
két kutatója (Móroczné Salamon
Katalin és Dr. Bóna Lajos) szintén
Miniszteri Elismerõ Oklevelet kapott.
Ünnepélyes keretek között, oklevelek átadásával iktatta be külsõ
tagjait a Tudományos Tanács. A
tagoknak választott szaktekintélyek:
Dr. Heszky László (SZIE), Dr. Dudits
Dénes (SZBK), Dr. Nagy János (DE),
Dr. Tanács Lajos (SZTE), Dr. Véha
Antal (SZTE), Dr. Monostori Tamás
(SZTE), Dr. Zsoldos Ferenc (SZTE),
Simonné Dr. Kiss Ibolya (Szarvas,
ÖKI), Dr. Pepó Péter (Debrecen), Dr.
Reisinger Péter (NyME), László
Kálmán (Lippó), Dr. Erdei László
(SZTE), Dr. Horváth Gábor (SZBK).
A Gabonakutatóban végzett kimagasló teljesítményük elismeréseként
a „Társaságunk kiváló dolgozója”
címet és a vele járó oklevelet 21-en
vehették át Matuz Jánostól. A cégnél

25, 30 illetve 35 éve dolgozó 19 munkatársat Jubileumi emléklappal és
kitûzõvel jutalmazták. Dr. Gyulavári
Oszkár 85 éves, nyugalmazott kukoricanemesítõt a vele egyidõs cég
képviseletében ügyvezetõ igazgatónk
születésnapi tortával köszöntötte.
Szilágyi Bay Péter
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Kukorica hibridjeink

Milyen is volt 2009 kukorica
termesztése? Nem mindenütt
fogják arany betûkkel jegyezni az
eredményt. Az idõjárás egyes
helyeken kedvezõ vagy átlagos,
másutt viszont nagyon kedvezõtlen
feltételeket teremtett a növénytermesztésben. Már a tavasz sem
volt egyforma. Az Alföldi megyékben olyan kevés csapadék esett,
hogy aggódtunk a kukorica keléséért. Akik áprilisban jól fogták meg
a vetésidõt, már szépen díszlõ
kukoricatáblájuk lett, mire a többiek elvetettek. Aztán egy kicsit
bizakodóbbak lettünk, mert az
égiek kellõen áztatták vetéseinket.
Késõbb azonban elkerültek az esõt
hozó felhõk. Júliusban és augusztusban pedig olyan csapadék
szegénység és hõség szakadt ránk,
hogy már az UV sugárzás miatt az
utcára se volt ajánlott kimenni.
Augusztusban még úgy tûnt,
hogy a Dunántúlon a gazdák bõ
termést takarítanak be, az Alföldön
pedig ismét az aszály fog aratni.
A Délalföldön a kukoricatáblák már
július utolsó hetétõl kezdve (korábban, mint tavaly), eléggé gyorsan
felszáradtak. Aztán szeptemberben
már Dunántúlon is sok helyen
láthattunk teljesen leszáradt
növényállományt. Szeptember
elején a kórószáraz kukoricát az
országon átsöprõ szélvihar tépázta
meg. A kukorica letört, mintha
úthengerrel mentek volna végig.

1. táblázat

Megküzdöttek az elemekkel

Jelentõs különbségek
A szemes kukorica országos termésátlaga 6,48 tonna volt 2009-ben.
Jelentõs különbség alakult ki a Dunántúli és az Alföldi megyék termése
között, amit már a vegetáció idején
meg lehetett jósolni. A legjobb termések Baranya és Gyõr-Sopron,
Komárom megyékben lettek, a
legkisebbek pedig Csongrád, BácsKiskun, Nógrád és Szolnok megyékben. Békés megye átlaga a kiváló
talajok ellenére a Dunántúli átlag alatt
marad.
A végleges adatok alapján végzett
értékelés is megerõsítette, hogy 2009
is rendkívül változatos feltételekkel
jellemezhetõ kukorica év volt. A
kisparcellás és az üzemi kísérletek

A Kenéz termése üzemi kísérletekben, Dunántúl, 2009.

eredményei ma már rendelkezésre
állnak ahhoz, hogy a hibridek
teljesítményét értékeljük. A
Kereskedelmi osztályunk munkatársai nagyszámú üzemi- és bevetési
kísérlethez küldtek vetõmagot,
amelyek eredményei alapján reálisan
mondhatunk véleményt saját
hibridjeink szereplésérõl. Öszszességében állíthatjuk, hogy kukorica hibridjeink 2009-ben is jól
szerepeltek és egyre több adattal
bizonyítható, hogy a Gabonakutató
vezér hibridjei az intenzív termesztési feltételek között is versenyképesek.
A hibridajánlatunk tenyészidõben
és a fõbb hasznosítási célok szempontjából teljeskörû, genetikai hátterük változatos. Ajánlatunkban helyet
kapnak a legnépszerûbb konkurens
hibridekkel versenyezõk mellett a
kedvezõtlen feltételek között eredményesen termeszthetõ hibridek is.

Legjobbjaink
Kenéz: már több éve a figyelem
központjában van, mert termõképessége kiváló és jól alkalmazkodik
az eltérõ termesztési feltételekhez. A
FAO 400 csoport elején érik, vízleadása gyors. Azt tapasztaltuk, hogy
erénye a száraz években látványosabban mutatkozik meg. Az idei
teljesítményét az 1-2. sz. táblázatban
mutatjuk be az adott kísérletben vele
együtt vetett konkurens hibridek
átlagához viszonyítva. Sok termelõ
ma már elismeréssel beszél a
Kenézrõl, mert a termesztésével jó
tapasztalatokat szerzett. A Kenéz
nemcsak Magyarországon vált

2. táblázat
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ismertté, hanem messze országhatárainkon túl is. Az elsõ ígéretes
adatokat Franciaországból kaptuk.
Iránban több éves eredményes
kísérlet után egy nagyobb tétel
vásárlására került sor, amelyet most
egy újabb megrendelés követett.
Csanád: a Kenéznél valamivel
korábbi, FAO 380-ként lett minõsítve.
Termesztési tulajdonságai a Kenézhez hasonlóak, de a termõhellyel
szemben igényesebb. A kísérletekben jellemzõen jól szerepel, és egyre
több üzemi adat igazolja a hibrid
kiváló termesztési értékét. Pl.
Nagyatádon késõbben vetve 8,5
tonnás hektáronkénti termést adott,
és ez a termés az ott kialakult
feltételek között 120 hektárról
kimondottan jónak minõsíthetõ.
GK Boglár: új hibridünk, 2009ben a korábbi évek kísérleti eredményei alapján sokan vásároltak vetõmagjából. Már a tenyészidõben sok
helyen dicsérték a GK Boglárt
tetszetõs állománya és a jó termés
ígérete miatt. Az elsõ nagyobb
területen (74 hektár) mért termésrõl a
hírt Szentgáloskérrõl kaptuk. A GK
Boglár 9,26 tonnás hektáronkénti
termése a környezõ táblákhoz viszonyítva kiemelkedõ.
Az 1. diagram a GK Boglár termõképességét az IKR 2009-es kísérleteiben mutatja a kísérletben szereplõ
hibridek átlagához viszonyítva. Az
üzemi termesztésben kapott adatok a
korábbi évek nemesítõi és az MgSzH
kisparcellás eredményeit tükrözik
vissza. Emlékeztetõül szeretnénk
felidézni, hogy tavaly a TOP 20
kísérleti hálózatban a GK Boglár a
nagyon erõs mezõnyben a 9. helyre
került, 12 tonna feletti átlaggal.

A Kenéz termése üzemi kísérletekben, Alföld, 2009.

GK Boglár

A kukorica vetésidejérõl

Szegedi 349: külön kiemelésre
méltó amely kiváló szárszilárdságával
és stabil terméshozamával megbecsült hibridünk. Szárazságtûrõ, Hlsúlya messze az átlagon felüli. Immár
több éves, sok helyrõl származó
minták vizsgálata alapján a szemek
úszási száma alacsony, ami a
malomipari felhasználásra való
alkalmasságát jelzi.
(Lásd külön cikk a 8. oldalon)

Újonctól a veteránig
A Szegedi SC 352 már a veteránok közé sorolható. Évekkel ezelõtt
vezetõ hibridünk ma is számos
termelõ megbecsült és termesztett
hibridje. Termõképessége az újabban
elismert, nagy versenytársakhoz
viszonyítva szerényebb, de megbízható, biztonságosan termelhetõ.
Az igen korai éréscsoportban a
Sarolta és a Szegedi 269 érdemel
figyelmet. Éréscsoportjukon belül
kimondottan jó a termeszthetõségük.
A Sarolta a FÁK országokban is bevezetésre kerül. 2009-ben már Ukrajnában is nagy területen termesztették.
Eredménye látványos, mert 2 tonnával verte a szomszédos tábla
ígéretes hibridjét.
Az igen koriak közül a másodvetések kedvelt hibridje a Szegedi TC
259 továbbra is a zeniten van.
A szegedi hibridek között sok a
kiválóan teljesítõ háromvonalas
hibrid. Tovább gazdagította a háromvonalas hibridek táborát a 2009
tavaszán elismert Szegedi 386.
Szemes kukoricaként történõ termesztése mellett silótermesztésre is
javasoljuk. Elsõsorban a korai siló
hibridek iránt érdeklõdõ gazdák
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A GK Boglár termése az IKR ZRt. nagyparcellás fajtakísérleteiben
Korai éréscsoport 2009.
1. diagram

figyelmébe ajánljuk. A Szegedi 386
nagy szárazanyag termésében a
csõarány kedvezõ, zöld száron érõ
típus, kettõs hasznosításra kiválóan
alkalmas.
Akik a silókukorica termesztéséhez a hosszú tenyészidejû, a
szilázs készítésre kimondottan alkalmas hibrideket vetnek, a szegedi
ajánlatból a Szegedi TC 513 és
Szegedi 521 hibridet válasszák.
Mindkét hibrid már számos gazdaságban bizonyított. 2009 azonban a
siló hibridek minõsítése szempontjából, különösen az alföldi megyékben, nem szerencsés év, mert a
vízhiány és a magas nappali hõmérséklet miatt oly gyors volt a felszáradás, hogy mire a siló betakarításra
kerülhetett a sor, már a szárazanyag
tartalom messze az optimális érték
felett volt. Siló ügyben ezért célszerû
elsõsorban a korábbi évek tapasztalatait figyelembe venni.

Termesztési ajánlással
Az idei terméseredmények feldolgozása közben meggyõzõdhettünk arról, hogy a nagyon változatos idõjárási feltételek ellenére
hibridjeink pozíciója figyelemre méltó.
Munkánkat folytatjuk. Stratégiánk,
hogy a hibridjeinket választó szakemberek elégedettek legyenek a döntésükkel. Ehhez mi a kor követelményeinek megfelelõ, változatos genetika összetételû hibrideket és
termesztési ajánlásokat tudunk
nyújtani. Köszönjük a velünk való
együttmûködést.
Szél Sándor,
Virágné Pintér Gabriella,
Kovács Györgyi

A kukorica vetésideje fontos kérdés. Vele kapcsolatban ezért is folynak
közhasznú kutatási munkák. Hazánkban három helyet emelnék ki:
e
MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár,
e
Debreceni Egyetem AMTC Mezõgazdaságtudományi Kar, Debrecen,
e
Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged.
A kutatási feladat idõszerûsége napjainkban kétoldalú megközelítést
igényel. Az egyik az energiaköltségek növekedése miatt a betakarítási
szemnedvesség figyelemmel kísérése, és a lehetõség szerinti
csökkentése. A másik az általános felmelegedéstõl való félelem, amely a
termesztõket korábbi vetésre ösztönzi. A túl korai vetés egy kissé divatkérdéssé is vált. Nem gondolva arra, hogy kellõ körültekintés nélkül káros
is lehet.
A vetést legkorábban a gyorsan felmelegedõ jó hõgazdálkodású mezõségi
talajon lehet elkezdeni. Helyenként (és itt jön a divat) azon gazdaságvezetõk is
korán akarnak vetni, akiknek a talaja tavasszal lassan felmelegedõ, vagy
akiknek lazább talaja a levegõ hõmérsékletének változását (napi maximum –
minimum) nem tudja jól ellensúlyozni.
Vetésidõ kísérletünket lassan felmelegedõ Tisza-menti réti öntéstalajon
végezzük. Eredményeinket ezért mindazoknak figyelmébe ajánlhatjuk, akik
nem a gyorsan felmelegedõ jó hõgazdálkodású csernozjom talajon gazdálkodnak.
A három éves eredményeink (2007-2009) ismertetését a vetési idõszak
hõmérsékleti viszonyainak (maximum, illetve minimum hõmérséklet) bemutatásával kezdjük (1. ábra).
A grafikonok a három év (2007-2009) viszonylatában rávilágítanak arra, hogy az
április elsõ és második dekádjában tapasztalt évenkénti nagy hõmérsékleti
különbségek a hónap harmadik dekádjában minimálisra mérséklõdtek.
Bizonyítva azt, hogy a hõmérsékleti viszonyok a vetési körülményeket illetõen
április elsõ és második dekádjában nagy évhatást mutatnak:
a
A maximum hõmérséklet 2009-ben volt a legnagyobb, 2008-ban a
legkisebb. 2007-ben a közepes értéket mutatott.
a
A hõmérséklet minimum értékei szintén 2009-ben volt a legnagyobb. Évek
összehasonlításában 2007. évi adatok mutatták a legkisebb és 2008. évi
adatok a közepes értékeket.
A 2009. évi hõmérsékleti adatok a gazdákat valóban a korai vetés végzésére
késztethették. A hõösszeg és a csapadékadatokat az 1. táblázat tartalmazza.
2007. és 2009. évekhez viszonyítva a 2008. év átlagosnál hûvösebb
idõjárása az elsõ vetésidõ esetén 5 nappal, a második vetésidõ esetén 3, illetve
2 nappal növelte a vetéstõl a kelésig eltelt napok számát. A negyedik vetésidõ
esetén a nagy hõösszeg gyors (6-7 napos) kelést eredményezett.

Nézõpontok
Népi bölcselet: Ki mint vet, úgy arat.
Menyhért Zoltán, a szerkesztésében megjelent kiadványban (A
kukoricatermesztés kézikönyve, Mezõgazdasági Kiadó, Budapest, 1985.)
hazai és külföldi szerzõk kutatási eredményeit összefoglalva kifejti, hogy a
vetés ideje három fõ tényezõtõl függ: a talaj hõmérsékletétõl, a vetõmag
minõségétõl és a naptári idõszaktól.
Foglalkozik azzal, hogy a kukorica egyedfejlõdése folyamán miként
változnak a környezeti tényezõk:
e
júniustól kezdve csökken a napsugár beesési szöge, és ennek okán
csökken a fényintenzitás,
e
áprilistól júliusig növekszi, majd azt követõn csökken a nappalok
hossza,
e
áprilistól júniusig mérsékelten, majd azt követõen erõteljesen
csökkenhet a talaj hasznosítható (diszponibilis) vízkészlete.
Menyhért a szerzõk egybehangzó kutatási megállapításokat idézve,
valamint a gödöllõi kísérleti (1978-79) eredményeket ismertetve adatokat
közöl a késõi vetés terméscsökkentõ hatásáról. Teljességre nem
törekedve néhány szerzõ adata:
Gyõrffy (1976) a késõi vetés hatásaként 20-25%-os terméskiesést
jelzett.
Amerikai szerzõk szerint optimálishoz képest a 10 napos késés 9%kal, a 20 napos késés 16%-kal, a 30 napos késés 30%-kal csökkentette a
termés mennyiségét.
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1. táblázat Vetésidõ kísérlet meteorológiai, kelési és virágzási adatai,

Újszeged 2007-2009

A kukorica vetésidejérõl
folytatás az elõzõ oldalról

A kelési százalékot illetõen a legkiegyenlítettebb értékeket a kedvezõ
csapadékviszonyú 2008-ban kaptuk. 2007-ben a csapadékhiány ellenére az
elsõ és második vetésidõben jó kelést tapasztaltunk, amelyet a magágy
kedvezõ nedvességállapota tett lehetõvé.
A harmadik vetésidõ rossz kelését a vetést követõ idõszakban jött nagy
mennyiségû (103 mm), intenzíven lehullott csapó esõ miatti elõállt erõteljes
talajcserepesedés okozta.
2009-ben az elfogadható százalékú gyors kelést a magágy jó
nedvességállapota eredményezte. A talaj felsõ rétege gyorsan száradt, és csak
a 13 mm csapadéknak köszönhettük, hogy a negyedik vetésidõ esetén is az
átlagosnál lényegesen melegebb idõjárás ellenére elfogadható (79%-os) kelést
kaptunk.
A késõbbi vetések a korábbiakhoz viszonyítva a kísérletnek mind a három
évében következetesen és jelentõs értékekkel csökkentették a keléstõl a
virágzásig eltelt napok számát.
A hét hibrid átlagában számított termésadatokat, s a hozzá tartozó
betakarításkori szemnedvesség értékeket a 2. ábra oszlopdiagramjai és
grafikonjai mutatják.
A szemtermés és a bekarításkori szemnedvesség adatok jelentõs évhatást
mutatnak. A megkésett és a késõi vetés mind a három évben következetesen
növelte a betakarításkori szemnedvesség értékeit. Még az átlagosnál
aszályosabb idõjárású 2007-ben és 2009-ben is.
A lassan felmelegedõ Tisza-menti öntéstalajon a hét hibrid átlagában a
kísérlet mindhárom évében következetesen a második vetésidõ (04. 18-20.)
növényállománya adta a legtöbb termést. A hét hibrid és a három év átlagában
számolva az elsõ vetésidõhöz viszonyítva plusz 0,8%, véleményünk szerint

Vetésidõ kísérleti kelési idõszakának hõmérséklet viszonyai Újszeged, 2007 - 2009
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Vetésidõ és idõjárás viszonyának hatása a kelési százalékra, Újszeged, 2009
Adatok: a kísérletben szereplõ 7 hibrid kelési százalékának átlaga

Kelési % = a kísérletben szereplõ 7 hibrid átlaga
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2. ábra Vetésidõ kísérlet betakarításkori szemnedvesség és termésadatai a kísérletben vizsgált 7 hibrid átlageredményeibõl számítva Újszeged, 2007-2009.
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minimális értékû többlet szemnedvesség mellett.
A betakarításkori szemnedvességet a megkésett (04.28. – 05.03.),
illetve a késõi vetés (05.12 – 05.14.)
növelte jelentõs (2,4, illetve 4,5%)
értékkel. A késõ vetés okozta szemnedvesség növekedés 2007-ben volt
a legnagyobb (7,0%).
A 3. ábra a Csanád és a Kenéz
hibridjeink a kísérlet három évében
(2007-2009) tanúsított vetésidõ
reakcióját, a 4. ábra s Szegedi 386
2009. évi vetésidõ reakcióját mutatja a
kísérletben vizsgált 7 hibrid átlagához
viszonyítva. A három hibridünk a
kísérleti körülményeink között a 2.
vetésidõben vetve adta a legtöbb
termést. Ehhez viszonyítva a korai és
a megkésett vetés a Csanád és a
Kenéz termését a három év átlagában
kisebb értékekkel csökkentette, mint a
Szegedi 386-ét.
A 2009. évi eredmények szerint a
Szegedi 386-os hibrid az átlagosnál
lényegesebb nagyobb genetikai termõképességének megvalósításhoz
igényli a vetésidõ pontos megválasztását, amelynél elsõdlegesen a talajadottságra és a hõmérsékleti
viszonyokra kell figyelemmel lenni.
Kísérleti eredményeink részletes
ismertetésével azt szerettük volna
hangsúlyozni, hogy a kukorica vetésidejének megválasztásánál nem
elegendõ csak egy tényezõre odafigyelni. Jelenünkben az általános
felmelegedésre hivatkozva, a gyorsan
felmelegedõ és jó hõgazdálkodású
csernozjom talajon szerzett tapasztalatokra alapozva többen egyedüli
megoldásként az általánosságban
alkalmazottnál jóval korábbi vetésidõ
széleskörû elterjedését javasolják.
Adataink bizonyítják, hogy termésünk

1
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3

2008

4

1

zálogát jelentõ vetésnél ismernünk
kell adottságainkat, elsõdlegesen a
talajunk tulajdonságát. A lassan
felmelegedõ, valamint a levegõ
hõmérsékletének változását ellensúlyozni nem tudó talajon ne legyünk
türelmetlenek a vetés idõpontjának
meghatározásánál.
Jó vetõágyat kell készítenünk.
Igazodnunk kell az idõjáráshoz. Ha jó
a talajunk és az idõjárásunk, amelyek
korábbi vetést tesznek lehetõvé,
akkor ragaszkodjunk a jó minõségû
vetõmaghoz. A korai vetésnél ezért
nem elegendõ a csírázási % ismerete.
Tudnunk kell a kold-teszt értéket is,
mert csak a jó kold-teszt értékû
vetõmag viseli el károsodás nélkül a
hosszabb ideig elhúzódó (10-15 napot
is jelenthetõ) kelést.
A cikk megjelentetésével kapcsolatos munkát végezték:
Széll Endre, Muzsik Ferenc,
Virág Béla, Süli Attila,
Kovács Györgyi, Szél Ágnes
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4. ábra
A Szegedi 386 hibrid vetésidõ-reakciója a 2009. évi vizsgálati
eredmények alapján a kísérletben szereplõ 7 hibrid átlagával összevetve
Újszeged, 2009.
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Csanád és Kenéz hibridek vetésidõ reakciója a 2007. évi vizsgálati eredmények alapján
a kísérletben szereplõ 7 hibrid átlagával összevetve
Újszeged, 2007-2009
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Kukorica minõség

Felhasználási irányok
Az utóbbi években a kukoricával
kapcsolatos újabb felhasználási
irányok jelentõsége megnõtt. Ezek
egy része a klíma-és környezetvédelem (bioetanol, biogáz) céljait
szolgálja, másrészt új ipari alapanyagok (pl. keményítõ alapú festékek, ragasztók, biológiailag lebomló
mûanyagok) elõállítását teszik lehetõvé. A kukorica alapú élelmiszeripari termékek (puffasztott, reggelizõ
termékek, kukoricapehely, kukoricaolaj) fogyasztása fontos szerepet
játszik az egészséges táplálkozásban.
A EU által 2006 októberében
kiadott, gabonafélék intervenciójára
vonatkozó rendelete a hektolitertömeg jelentõségére hívta fel a
figyelmet. Kukorica hibridjeink értékelésekor szükségesnek tartjuk az új
felhasználási irányoknak, és kereskedelmi igényeknek megfelelõ új
minõségi szempontok vizsgálatát is.
Mostani kiadványunkban a hektolitertömeg és az úszási szám vizsgálata során szerzett tapasztalatainkat
szeretnénk ismertetni.

A hektolitertömeg (Hl) a kukoricatételek tárolásához és szállításához
szükséges térfogat kiszámításához jól
alkalmazható mutató. Egyaránt
jellemzi a kukoricaszem fajsúlyát
(tömeg/térfogat hányadosa), és a
szemek közötti, levegõvel kitöltött tér
nagyságát is.
Más gabonaféléknél, mint pl. a
búza vagy árpa, a hektolitertömeg
értéke általánosan használt minõségi
mutató. Korábban már Willax Ödön
(1947) is közölt átlagértékeket a
különbözõ szemtípusú kukoricákra
vonatkozóan. A sima keményszemû
kukoricákra 74-82 kg/hl, a sima
puhaszemû kukoricákra 72-79 kg/hl,
és a lófogú szemtípusra 68-74 kg/hl
értékeket közölt.
Az EU rendeletben (2006) az
intervencióra elfogadható 13,5%
nedvességtartalmú kukorica minimális hektolitertömegét 71 kg/hl
határértékként állapították meg.
Az irodalmi adatok tanúsága
szerint hektolitertömeg értékét számos tényezõ befolyásolja. Ezek közül
kisebb jelentõséggel bír a szem
alakja. Adott fajta esetében a szem
kitelítõdés mértéke, a kukoricaszem
méréskori nedvességtartalma (alacsonyabb nedvességtartalom magasabb Hl-értékkel párosul), és a
szárítás során alkalmazott hõmérséklet nagysága (az alacsonyabb
hõfok a kedvezõ) jelentõs mértékben
befolyásolhatják a mérési eredményt.
A hektolitertömeg értékének kialakításában azonban a fajtának van döntõ
szerepe.

Úszási szám
A kukoricából elõállított élelmiszeripari termékek elõállításához az

1. ábra Szegedi hibridek hektolitertömege (kg/hl) és úszási szám értéke
7 üzemi termõhely átlagában 2008.
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A Szegedi 349 termése üzemi kísérletekben
a FAO 300-as éréscsoporthoz viszonyítva, 2008.
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2. ábra

Hektolitertömeg

termés kg/ha

Az elmúlt évtizedek gyakorlatában a köztermesztésben megjelenõ kukorica hibridek kiválasztása alapvetõen a fajták termõképességének és termésstabilitásának figyelembe vétele alapján
történt. A megtermelt kukorica
mintegy 90%-a takarmányként
került felhasználásra, amelynek
döntõ hányadát az abraktakarmányok alapanyagaként meghatározó
szerepet játszó szemes kukorica
jelentette. Ezzel párhuzamosan a
fajtaválasztásnál jól körülhatárolt
minõségi szempontként csak a
silózási célra történõ alkalmasság
vizsgálata vált elfogadottá.

Az érem új oldala
Szegedi 349
FAO 300 átlaga
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alapanyagot a száraz õrléses technikát alkalmazó kukorica malmok
szolgáltatják. Az õrlés során keletkezõ, és fõterméknek számító durva
darafrakció mennyisége határozza
meg a folyamat gazdaságosságát. A
darafrakció mennyiségét a kukoricaszem keménységi tulajdonságai
határozzák meg. Az érés folyamán a
szem telítõdését befolyásoló tényezõk módosíthatják a fajtára
jellemzõ keménységi tulajdonságokat, de alapvetõen a kukoricaszemben található szarus- és lisztes táplálószövet aránya a meghatározó. A
nagyobb szarus táplálószövet hányadot tartalmazó, nagyobb fajsúlyú
szemek jelentik az élelmiszeripari
feldolgozás szempontjából kedvezõ
szemtípust.
Az MSZ 6180:1980 számú
rendeletben leírt úszási szám (ÚSZ)
meghatározásával a darakihozatal
mértéke jól elõre jelezhetõ. A vizsgálat
során a kukoricaszemeket adott
3
sûrûségû (1,25g/cm ) nátrium-nitrát
oldatba helyezve fajsúlyuknak megfelelõen szétválasztjuk. Az a kedvezõ,
ha a szemek fajsúlyosabbak, és így
alacsony a lebegõ szemek aránya.
Ezek százalékát fejezi ki az úszási
szám nagysága, amely dimenzió
nélküli szám.
Sokéves adatokkal rendelkezünk
hibridjeink úszási szám értékére
vonatkozóan. Mivel a környezeti
tényezõk módosíthatják a fajtára
jellemzõ tulajdonságok megnyilvánulását, fontosnak tartottuk, hogy
kukorica hibridjeink vizsgálatát több
termõhelyre is kiterjesszük.
Kereskedelmi osztályunk, és a
velük együttmûködõ termelõk jóvoltából megvalósított üzemi kísérleti
hálózatunk eltérõ ökológiai adottságú
7 termõhelyérõl származnak a vizsgálatban szereplõ öt szegedi kukorica
hibrid szemmintái.
A hibridek hektolitertömegét is
meghatároztuk, és a vizsgálati eredményeket az 1. ábrán mutatjuk be.

A szegedi hibridekrõl...
Az 1. ábrán jól látható, hogy a 7
termõhely átlagában a hibridek
hektolitertömege nemcsak az EU
rendelet intervenciós feltételeként
megadott minimális határértéket (71
kg/hl) haladja meg, hanem mindegyik
hibrid felülmúlja a kedvezõnek ítélt 73
kg/hl-es értéket is. A Szegedi 349
(78,9 kg/hl) és a Sarolta (77,4 kg/hl)
hibridünk mutatta a legmagasabb
hektolitertömeg értéket.
A 7 termõhely eredményeinek
átlagolásával kapott adatokból látható, hogy a hibridek úszási száma 24
és 85 értékek között változott. Az MSZ
6180:1980 szabvány szerint az 50
alatti úszási számot mutató szemtípus
kedvezõ a dara kihozatal szempontjából. Ennek a kritériumnak a Szegedi
349 és a Sarolta hibridünk felel meg. A
Szegedi 349 hibridünk mutatja a
legalacsonyabb értéket, ami egyben
azt is jelenti, hogy a különbözõ termõhelyek változó ökológiai körülményei csak kis mértékben befolyásolják az erre a hibridre jellemzõ, a
dara kihozatal szempontjából kedvezõ szemtípus kialakulását.
Ha a vizsgált két tulajdonság
alakulását együtt vizsgáljuk, azt látjuk,
hogy a magas hektolitertömeg alacsony úszási szám értékkel párosul
(r =-0,98). Mindkét tulajdonság szempontjából meghatározó szerepe van a
kukoricaszemek fajsúlyának.

Amit kinálunk
A fenti megállapítások tükrében
bátran ajánljuk a Szegedi 349 hibridünket malomipari feldolgozás
céljára. Ezt annál inkább nyugodt
szívvel tesszük, mivel ez a kedvezõ
minõségi tulajdonság kiváló termõképességgel és termésstabilitással párosul. (2. ábra)
Dr. Móroczné Salamon Katalin

Takarmánycirok

Mi ciroknemesítõk sokszor
halljuk azt a kérdést, hogy mi a
takarmánycirok elõnye a többi
szántóföldi növénykultúrához képest? Mire használható fel a cirok
termése? Hogyan oldható meg a
cirok vegyszeres gyomirtása?
Elõször a növény elõnyeirõl szeretnék ejteni pár szót.

Átvészeli az aszályt
Hazánkban az egyik leginkább
szárazságtûrõ szántóföldi növény a
takarmánycirok. Nagy, szerteágazó
és mélyre hatoló gyökérzetének
köszönhetõen a talaj mélyebb rétegeibõl is képes felvenni a nedvességet. Harmatgyökerei (amelyek
a talaj felsõ rétegeit szövik át)
segítségével pedig már a kevés
lehulló csapadékot is kiválóan tudja
hasznosítani. A szárát és levelét
vastag viaszréteg fedi, amely csökkenti a vízvesztést. A cirok jól
alkalmazkodik a közepes- és
gyenge talajadottságú területekhez
is, ezért a szélsõségesen rossz
talajok kivételével (1 % alatti humusztartalmú homok- vagy erõsen szikes
területek) mindenhol gazdaságosan
termeszthetõ. Ez a jó tulajdonsága
különösen aszályos években mutatkozik meg, amikor a kukorica
szenved, esetenként kiszárad a
csapadékhiány miatt, a cirok képes
átvészelni az aszályt, és a csapadék
megérkeztével megújul, és jó termést
produkál.

Szárazságra hangolódva
fehérjetartalmú (10-12%), közepes
tannintartalmú (1% alatti) jó minõségû
takarmány. Genetikai termõképességük magas (9-10 t/ha), ami versenyképessé teszi a kukoricával is. A
kísérleteink azt mutatták, hogy cirok
hibridjeink száraz években akár 30 %kal több termést is tudnak produkálni,
mint a hasonló tenyészidejû kukorica
hibridek. A szemescirok takarmánykeverékekben kiválóan felhasználható, emellett kedvelt madáreleség is.
Amerikában nagy mennyiségben
használják bioetanol elõállítására is.
2009-ben nagy hiány volt hazánkban
a szemescirok piacon, szeptemberoktóber környékén a legtöbb termelõ
már értékesítette a frissen learatott
terményt.
A Róna 1 cukorcirok típusú
silócirok hibrid. Termõképessége
kiváló, cukortartalma magas (14-17 %
refrakciós cukortartalom). Kedvelt
alapanyaga a téli tömegtakarmányoknak, önmagában és siklókukoricával keverve is silózható. Európa
számos országában (Németország,
Ausztria stb.) biogáz elõállításra is
nagy mennyiségben felhasználják.
A szudánifüvek (Akklimat, GK
Csaba) adják a legnagyobb zöld- és
szárazanyagtermést hazánkban
(genetikai termõképességük eléri a
130 tonna zöldtermést hektáronként),
ami évenként kétszeri vagy háromszori kaszálással érhetõ el. Elsõsorban legeltetésre, zöldszecska
készítésre alkalmasak, de kiváló
minõségû szenázs is elõállítható
belõlük. Az Akklimat a legvékonyabb
szárú szudánifû hazánkban, ezért
gondos szárítás mellett szénakészítésre is alkalmas.

Teszt és ajánlás

Gyommentesen
A cirok vegyszeres gyomirtási
problémák megoldása és ismertetése
céljából 2009. szeptember 9.-én
harmadjára került megrendezésre
intézetünkben „A cirok termesztési és
vegyszeres gyomirtási bemutató és
tanácskozás”. Örömmel tapasztaltuk,
hogy egyre nagyobb az érdeklõdés a
takarmánycirok termesztés és a
kísérleti eredményeink iránt.
A bemutató keretében ismertetésre kerültek azok az általunk
kipróbált növényvédõ szerek, amelyeket a jövõben sikeresen alkalmazhatunk a cirokfélék gyomirtására. A
modern, nagyüzemi növénytermesztés elengedhetetlen feltétele, hogy a
termeszteni kívánt kultúrában mind
preemergensen (vetés után, kelés
elõtt), mind postemergensen (állománykezelés) lehessen védekezni az
egy- és kétszikû gyomok ellen. Sajnos
Magyarországon - és az Európai Unió
tagországaiban is - igen kevés a
cirokra engedélyezett és alkalmazható növényvédõ szer, ezért láttuk
szükségesnek, hogy a más növénykultúrákban engedélyezett gyomirtó
szereket teszteljük cirokra is. Ebben
nagy segítségünkre van Kiss Ernõ
gyombiológus kolléga, akivel - nagy
szaktudásával, kísérleteivel és
hosszú múltra visszanyúló szakmai
tapasztalatával - nagyon fontos
eredményeket értünk el e téren.

1. táblázat

A szántóföldi bemutatón hat különbözõ gyomirtási technológiát tekinthettek meg a látogatók (1. táblázat).
Ezeket a növényvédõ szereket illetve
szerkombinációkat már 4. éve
teszteljük kisparcellás és félnagyüzemi körülmények között, 2008ban pedig már nagyobb területeken is
használták. Kísérleteink eredményeként 2008-ban engedélyezték a
Pledge 50 WP gyomirtó szer
használatát alapkezelésben a cirokfélékre. A ciroktermesztés szempontjából ez nagyon fontos eredmény volt,
hiszen az atrazin származékok
kivonásával nem volt engedélyezett,
alapkezelésben használható kétszikû
gyomirtó szer a cirokra.
A bemutatott technológiák kellõ
védelmet nyújtottak a gyomnövények
ellen, és nem hatottak negatívan a
cirok növények növekedésére és
termékenyülésére sem. A preemergens kezelések mind az egy-, mind a
kétszikû gyomnövények ellen kellõ
védelmet nyújtottak. A postemergens
kezelésben használt Emblen a kétszikû gyomnövényeket jól irtja. A
Successor T a kétszikû- és gyökérváltás elõtti egyszikû gyomnövényekre
fitotoxikus. A gyökérváltáson már
átesett egyszikû gyomnövények ellen
nincs hatásos növényvédõ szer, ami a
ciroknövényekre nem hatna károsan.
Ezért az elkövetkezõ években elsõsorban erre a problémára szeretnénk
megoldást találni.
A felhasznált gyomirtó szerek
közül csak a Pledge 50WP és a
Romrod flo engedélyezett a cirokra. A
többi növényvédõ szer csak eseti
engedély kérése után használható. A
kísérletek beállításában támogató
partnereink voltak: Arysta Agro
Magyarország Kft, DuPont Magyarország Kft, Magyar Kwizda Kft,
NuFarm Hungária Kft., Summit-Agro
Hungária Kft.
Pál Mihály ciroknemesítõ

Cirok vegyszeres gyomirtási technológiák

Sokrétû felhasználás
A cirok másik nagy elõnye a
felhasználás során mutatkozik meg.
Az Alföldi 1 és GK Emese szemescirok szemtermése magas
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NAPRAKÉSZ MINÕSÉG
KUKORICA
Csanád

A Csanád és Szegedi 349 hibridek termése
üzemi kísérletekben 2009.
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FAO 380
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Termés kg/ha

Kimagasló termõképessége jó
kezdeti fejlõdéssel párosul. Tetszetõs megjelenésû, erõs szárú
hibrid. Szárazságtûrése jó, szemtermése egészséges. Csövei 18-20
szemsorosak. Tápanyag-reakciója
kiváló, intenzív technológiájú termesztését ajánljuk.

11000

Kiemelkedõ szárazság- és
hõtûrésével tûnt ki az aszályos
évek kísérleteiben. Kis szártömeg
jellemzi. Zöld száron érik, a csõ
vége is kifogástalanul termékenyül.
Kedvezõ rezisztenciával rendelkezik golyvásüszöggel, csõfuzáriummal és vírusbetegségekkel
szemben.
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Szegedi 349

Átlag

Új!

Kenéz

GK Boglár

FAO 410

FAO 370

Éréscsoportjának egyik legkorábban érõ, meghatározó hibridje. Csövei
tetszetõsek, a sorok száma 18-20. Kezdeti fejlõdése erõteljes,
szárazságtûrése kiemelkedõ. Kimagasló terméspotenciálja igen jó
évjárat-stabilitással párosul, amit az éréscsoportjának legkedvezõbb
vízleadása egészít ki. Gyors szárazanyag-beépítés jellemzi, így már a
korai hibridekkel együtt betakarítható.

Kiváló termõképességû, 2008-ban elismert hibridünk a minõsítéskor a
kísérletekben közel 15%-kal múlta felül a standardok átlagát. Jó szár,
erõteljes gyökérzet jellemzi, alkalmazkodó képessége kiemelkedõ.
Kétcsövûségre hajlamos hibridünket ellsõsorban a közepes és intenzív
termõhelyekre ajánljuk.

A Kenéz termése üzemi kísérletekben 2009.
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A GK Boglár termése üzemi kísérletekben 2009.
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GK VETÕMAG

NAPRAKÉSZ MINÕSÉG
Új!

Szegedi 386

A Szegedi 386 termése az MgSzH kísérleteiben 2008-ban

FAO 390

16,0

Kettõs hasznosítású, 2009-ben
elismert hibridünk termõképessége
mind a 2007-es aszályos, mind a
2008-as kedvezõbb idõjárású
évben standard szint feletti volt.
Vízleadása, szárszilárdsága igen
jó. Azoknak a gazdáknak is
ajánljuk, akik a termõhelyi adottságok figyelembevétele mellett a
szokásosnál korábbi vetés mellett
döntenek.
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Új!

Manitou PR

Mandala

Korai érésû, kiváló termõképességû hibrid. Tányérállása félig bókoló.
Valamennyi ismert peronoszpóra rasszra rezisztens. Gyors kezdeti
fejlõdése segíti abban, hogy mihamarabb a kelõ gyomok fölé nõjön, és jól
árnyékolja a talajt. Az intenzív termesztési körülményeket kimagasló
termésátlaggal hálálja meg. Terméshozama miatt Franciaországban,
Olaszországban és Romániában is népszerû a termesztõk körében.

Középérésû, elismerés elõtt álló, kétvonalas hibrid. Magassága 160170 cm. Tányérvirágzata nagy, bókoló, magoldala domború. Szárazságtûrése kiváló, megbízhatóan terem, olajtartalma 48-50%. A Magyarországon elõforduló peronoszpóra rasszokkal szemben rezisztens, szárés tányérbetegségekre kevésbé fogékony. Termesztését az átlagoshoz
képest alacsonyabb tõszámmal (45-55 ezer tõ/ha) javasoljuk.

A Manitou termése üzemi kísérletekben 2009-ben

A Mandala termése üzemi kísérletekben 2009-ben
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GK VETÕMAG

Napraforgóink

Tonnákban mért teljesítmény
belõle hektáronként. A kísérleti átlag
felett teljesített Biharnagybajomban
(3,31 t/ha, 108 %), valamint további
négy termõhelyen (Bácsalmás,
Dombóvár, Kiskunlacháza, Nagylózs)
produkált 3 és 4 t/ha közötti
kaszattermést.

A 2009-es tenyészidõszak
meglehetõsen rapszodikusan alakult a napraforgót termesztõ gazdák, gazdaságok számára. Hazánk
több körzetét erõs aszály sújtotta a
növény számára kritikus kelési
idõszakban, s ez megismétlõdött a
virágzás idején is. Sokfelõl hallatszottak hírek komoly jégkárokról is.
Az idõjárás viszontagságai ellenére
azonban (köszönhetõen a hibridekben rejlõ genetikai potenciálnak) az országosan betakarított
termés mennyisége megfelel a sokéves átlagnak.
Sajnos ugyanez nem mondható el
a felvásárlási árakról, amelyek
visszazuhantak a 2002-es szintre,
míg a termelési költségek tovább
növekedtek. Bár a nemesítéssel
foglalkozó kutatóintézetek a piac
alakulását legkevésbé képesek
befolyásolni, mégis le kell vonnunk a
megfelelõ következtetéseket (1.ábra).
A mostani piaci helyzet ugyanis
nemcsak a termelõk, de a kutatók
figyelmét is ráirányítja a legmegfelelõbb hibrid(ek) használatára, illetve
nemesítésére, hiszen a váratlan
nyereségkieséseket csak a stabilan
nagy termést adó fajtákkal lehet
valamelyest tompítani.

Átlagon felül
A Gabonakutató Nonprofit Kft.
napraforgó hibridjei évrõl évre
rendszeresen szerepelnek az országos nagyüzemi kísérletek fajtasoraiban, s az itt elért eredmények
kiváló információkkal szolgálnak
nemcsak a nemesítõknek, de a
termelõk is támaszkodhatnak ezekre
a számukra legmegfelelõbb hibrid
kiválasztásakor. A 2009-es esztendõben beállított nagyüzemi kísérletek
során 16 helyszínen vetettek szegedi
nemesítésû napraforgó hibrideket,
amelyek több termõhelyen is átlagon
felüli terméseredményeket értek el.

Jól ismertek

Hagyományos olajipari hibridjeink
kiválóan teljesítettek például a sárréti
tájegységhez tartozó Biharnagybajomban (Manitou PR 3,47 t/ha, 114
%), Vas megyében Celldömölkön
(Magóg 4,14 t/ha, 104 %) és a Miskolc
melletti Hernádkércsen (Manitou PR
4,81 t/ha, 116 %; Magóg 4,31 t/ha,
104 %).
Feltétlenül ki kell emelnünk a
peronoszpóra-fertõzésnek ellenálló,
korai típusú Manitou PR hibridünket,
amely a 16 termõhely közül 10
esetben is 3 tonna feletti termést
hozott, s a fentebb említett hernádkércsi eredményével országos viszonylatban az igen elõkelõ hetedik
helyezést érte el a fajták közötti
kiélezett versenyben.

Fajtajelöltek
Immár második esztendeje, hogy
egy-egy fajtajelöltet is bevonunk a
nagyüzemi kísérletekbe. A középérésû csoportba tartozó Mandala
termésátlaga három termõhelyen:
Celldömölkön, Dalmandon (Tolna
megye) és Dombóváron is meghaladta a hektáronkénti 4 tonnát, illetve
további hat termõhelyen ért el 3 és 4
t/ha közötti eredményeket. A tavalyi és
idei eredmények alátámasztják a
Mandala kimagasló terméspotenciálját, amelyet a legkülönbözõbb

Az olajipari napraforgó felvásárlási ára
(forrás: www.ksh.hu)
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termõhely típusokon is képes realizálni.
Külön örömünkre szolgál, hogy a
magas olajsavas csoportba (amelynek tagjai köztudottan szerényebb
termést produkálnak) tartozó Szegedi
HO 1 nevû fajtajelöltünk is igen jól
szerepelt. Tíz termõhelyen vetették el,
s a legjobb eredményt Celldömölkön
érte el, ahol 3,82 tonnát takarítottak be

Köles

Régebbi, jól bevált hibridjeink – a
kimagaslóan magas olajhozamú,
középérésû Masaï PR, a kiváló
szárazságtûrésû, Európa-szerte kedvelt Viki, valamint az igen korai,
aszályt szintén jól viselõ és kiváló
szárszilárdságú Sonrisa – ezúttal
nem szerepeltek az országos nagyüzemi kísérletekben. Partnereink
azonban a korábbi években már megbizonyosodhattak ezek képességeirõl, s kedvezõ tapasztalataikra
bizton hagyatkozhatnak a következõ
tenyészidõszak elõtti fajtaválasztáskor is.
Áy Zoltán tud. segédmunkatárs

Piros, sárga és fehér

Ma még a köles elsõsorban
madáreleség, de már egyre nagyobb
mennyiség kerül belõle emberi
táplálkozásra. A köles kereskedelemben a piac évrõl-évre más színû magot igényel jelentõs mennyiségben.
Az ingadozások kivédése érdekében
a keresettebb színekbõl fajtákat
állítottunk elõ. Fajtáink mind a termesztés, mind a felhasználás igényeinek megfelelnek.
A Fertõdi 2 már hosszabb ideje
termesztett, évrõl-évre stabilan
egyöntetû minõséget produkáló sárga
magvú fajta. Szárazságtûrése, kiegyenlítettsége, alkalmazkodóképessége kiváló. Ezerszemtömege kb.
6 g. Középkorai érésû.
A GK Piroska 2000-ben minõsített korai, rövid szárú, jó állóképességû piros magvú fajta.
Üzemi körülmények között, átlagos évben fõnövényként 3-3,5 t/ha,
másodvetésben 2-2,5t/ha termést ad.
Széles tõszám optimummal rendelkezik, de a legnagyobb termést általában a 400 csíra/m2 adja. Szemtermése gömbölyded alakú, ezerszemtömege 6,3-6,5 g. Beltartalmi
mutatói jók, karotin tartalma magas.
A GK Alba 2007-ben minõsített,
rövid, erõs, de rugalmas szárú, kiváló
állóképességû fajta. Korai tenyész-

idejû, a GK Piroskánál is 3-4 nappal
korábban érik. Fõnövényként már
augusztus közepén, másodvetésben
szeptember végén, október elején érik
be. A hántolatlan szem fehér színû, a
csupasz mag sárga, köldöke jellemzõen sötétbarna. A mag gömbölyû
alakú, ezért a hántolási veszteség
kicsi. Ezerszemtömege 6,4-6,6 g.
Termõképessége üzemi körülmények
között átlagos évben fõnövényként 33,5 t/ha, másodvetésben 2,2-2,5 t/ha.
A GK Piroskához hasonlóan széles
tõszám optimummal rendelkezik, de
három év átlagában a 350 csíra/m2-es
vetõmagmennyiség adta a legnagyobb termést.

Több hazai szóját!
A szójadara importunk mennyisége és értéke 2002-2007 között
(forrás: www.fao.org)

egy sor biológiailag fontos összetevõ
kivonásra kerül pl.: E vitamin és a
lecitin, stb.. Külön elõny a hazai
szójánál a minõségbiztosítás szempontjából fontos eredet és nyomonkövethetõség biztosítása.

Új fajtánk

Szója nélkül a korszerû táplálkozás és a hatékony takarmányozás elképzelhetetlen. Ez a
szójamag nagy fehérjetartalmának
és kedvezõ aminosav összetételének köszönhetõ. A hazai
szükségletet elsõsorban az importált évi 500-800 ezer tonna
extrahált (olajmentes) szójadara
biztosítja (1. ábra). Az importált
szójadarán túl további 100 ezer
tonna szójababot importáltunk
egyes években, míg a hazai
termesztés 30 ezer ha-on 60 ezer
tonna nagyságrendet tett ki.

Elõnyök sora
Ezekbõl a számokból az látszik,
hogy a hazai szükségletet egymillió
tonna szójababból lehetne fedezni. Az
állattenyésztés jelentõs visszaesése
ellenére a szójaszükséglet évrõl évre
nõ. Az importált szója egy jelentõs
része a hazai termesztés növelésével helyettesíthetõ lenne. Ennek
kiemelkedõ fontossága különösen jól
érzékelhetõ azokban az években,
amikor a gabonafélék értékesítése

elkeserítõen lassan, rendkívül alacsony áron lehetséges. Jól jönne
ilyenkor, ha raktárainkban a búza és
kukorica egy része helyett itthon is jól
hasznosítható hazai termésû szója
lenne. A vetésszerkezet egyoldalú
gabona túlsúlya feloldásában a
szójának is nagyobb szerepe lehetne.
Szójatermesztésünk azokban az
években volt a legnagyobb volumenû,
amikor a kormányzat külön támogatással ösztönözte a nagymagvú
hüvelyesek termesztését. Most nincs
külön támogatás a szójatermesztésre,
azonban mindenképpen növelni kell a
szója vetésterületet, még akkor is, ha
átmenetileg a világpiacon könnyen
beszerezhetõ. A szójatermesztés
bármilyen mértékû növelése nem fog
nehezen eladható raktárkészleteket
okozni. Az import egy részének
kiváltásával jelentõs szállítási költséget takaríthatnánk meg. Ráadásul
ez a szállítási költség megtakarítás
kétszeresen jelentkezne az import
szója és az export gabona szállításából.
Mindezek felett a hazai elõállítású
szója sokkal értékesebb az extrahált
szójadaránál. Az extrahálás alkalmával az olaj kivonásával egyidejûleg

A Pannónia kincse szójafajta termése az állami fajtakísérletekben
2006-2009
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A Gabonakutató Nonprofit Kft.
táplánszentkereszti szójanemesítési
és kutatási programja az a célt tûzte ki,
hogy a szójatermesztés fejlesztését új
fajtákkal, agrotechnikai kutatásokkal
és szaktanácsadással támogatja. A
nemesítési munkánk elsõ eredménye
a Pannonia kincse szójafajta, amely
2008-ban kapott állami minõsítést.
Kiválóan szerepelt az állami fajtakísérletekben, és ezt a kiváló teljesítményt az üzemi eredmények is
megerõsítik.
A Pannónia kincse GMO mentes
szójafajta középérésû éréscsoportba
tartozik így Magyarországon mindenütt biztonságosan beérik.

Mohar

A 2004-ben minõsített GK Erika
mohar fajtánk madáreleségnek és
szálastakarmánynak egyaránt alkalmas. Magtermése fõnövényként 2,5-3
t/ha, másodvetésben 1-2t/ha. Zöldhozama fõnövényként 40-45 t/ha,
másodnövényként 15-25 t/ha.
Ezerszemtömege 2,5-2,8 g. Magter2
mesztéskor 400-600 csíra/m , szálastakarmány termesztéskor 800-1000
csira/m2 kell vetni. Már a kisadagú
mûtrágyát is meghálálja. Az egyszikû
gyomok ellen az elõvetemény megválasztásával, mechanikai gyomirtással, vetés elõtt kipermetezett totális
gyomirtószerekkel védekezhetünk.
Zöldtakarmánynak és szénának is
bugahányás kezdetén kell kaszálni.
Elsõsorban lovakkal etetik, de a
kérõdzõ állatok is rászoktathatók.
Száraz augusztus esetén a „lábán” (a
búzához hasonlóan) megérik. A fajta
elõnyös tulajdonsága, hogy 1-2 hetes
túlérésben sem pereg.

Tenyészideje 143-153 nap, éréscsoport átlagával megegyezõ. Termése biztosan meghaladja a rövidebb tenyészidejû szójafajtákét.
Éréscsoportjában megbízható nagy
termõképességével tûnik ki, megelõzi
a legtöbb fajtát, a kísérleti átlagot és a
kontrol fajták átlagát. (2. ábra)
Fehérjetartalma 34-38 %, olajtartalma
20,5-21 % között változott.
Magja kicsi-közepes, nagyságú,
alakja lapított gömb, a maghéj
krémszínû, a köldök színe megegyezik a maghéjjal. A levél sötétzöld
csúcsos tojásdad alakú, a növény
szõrözöttsége szürke színû, virágszíne kék. A hüvely világosbarna. A növény erõteljes növekedésû, növekedési formája korlátlan növekedésû,
félig elterülõ. Növénymagassága 6295 cm, szárszilárdsága átlagos vagy
annál jobb, az alsó hüvely magassága
kedvezõ 16-21 cm. Ezermagsúlya
170-179 g. Betegségeknek ellenálló,
könnyen termeszthetõ fajta. Termése
élelmezési célra is megfelel.
Falusi János nemesítõ

Vöröshere
A vöröshere az állatállomány
takarmányszükségletének biztosításában, és a talajerõ fenntartásában,
javításában játszik fontos szerepet. Az
állatlétszám jelentõs növekedésére a
közeljövõben nem számíthatunk,
kedvezõ elõvetemény hatásának
felhasználására az integrált termesztésben (minden 4. évben pillangós
virágú növényt kell vetni) annál
inkább.
A GK Tetra kiváló perzisztenciájú ,
rekord termésekre képes tetraploid
fajta. Elsõsorban zöldtakarmánynak,
szilázs készítésre, és zöldtrágyának
ajánljuk. A diploidoknál nagyobb
vízigénye miatt takarmánytermesztésre az ország csapadékosabb (600
mm/év) vidékein, valamint jó vízgazdálkodású talajokon javasolható.
A GK Junior nagy termõképességû, kiváló perzisztenciájú
diploid fajta. Finomabb habitusa miatt
szénakészítésre alkalmasabb mint a
tetraploidok.
Léder László
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Tavaszi árpáink

1. táblázat

Magyar földhöz szelídítve

A vetésidõ hatása a GK Habzó és a Mandolina termésére
Táplánszentkereszt, 2009

A Gabonakutató Nonprofit Kft.
2010-re két tavaszi árpa fajtát ajánl
a termelõknek. A Mandolinát és a
GK Habzót. Mindkét fajtát kiváló
szárazságtûrés jellemzi. Bár
pontosabb, ha az ariditástûrésüket
hangsúlyozzuk. Amibe persze a
szárazságtûrés is beletartozik, de
azért annál lényegesen komplexebb tulajdonság. Mert magába
foglalja a június-júliusi légköri
aszályokkal szembeni ellenállóképességet is, ami az egyébként
csapadékos években is hatalmas
terméskiesést tud okozni a tavaszi
árpánál. És akkor még nem
beszéltünk a sörárpák minõségromlásáról, ami a söripari értékesítést lehetetlenítheti el.

ariditást jól tûrõ genotípusok szelekciójával. Amire a Szombathely melletti
Táplánszentkereszti Állomásunk
alapból nem igazán volt alkalmas.
Mert bár az országos átlagnál
humidabb körülményei miatt a
sörárpák tesztelésére kifejezetten
megfelelt, de a genotípusok ariditástûrésének megállapítását általában csak korlátozottan tette lehetõvé. E problémát kései vetésû
kísérletekkel tudtuk áthidalni. Megállapítottuk ugyanis, hogy az árpák
áprilisi vetése határozottan felerõsíti a
kontinentális stresszhatásokat. Tehát
amelyek jól tûrik ezeket, azok jól
fogják tûrni az arid évjáratokat is. E
tételt jól illusztrálják a 2009 évi
kísérleteink is, amit a legkurrensebb
fajtákat tartalmazó országos fajtakísérletek alapján mutatunk be.

Tûréshatárok
Hazai pályán
E veszélyekkel hazánkban komolyan kell számolni. A tavaszi sörárpák ugyanis alapvetõen humid jellegüek. Ezért a tõlünk északabbra,
nyugatabbra fekvõ hûvösebb klímáju
területeken érzik magukat otthonosan
igazán. Hazánk kontinentálisabb
éghajlata kevésbé kedvez nekik. Vagy
legalábbis nem minden évben. Tehát
a termesztésüknek elég nagy a
kockázata. Ezért tartottuk fontosnak
az ariditástûrésük fokozását az

1. ábra

Elsõ lépésben nézzük a fajtáink
táplánszentkereszti eredményeit
normál és kései vetésben. (1. táblázat
és ábra) Bár 2009-ben a márciusi
esõzések miatt a normál vetés is egy
kissé megkésett (márc. 23), az április
6-i kései vetés a 20 fajta átlagában
0,75 t/ha-ral csökkentette a termést. A
GK Habzónál és a Mandolinánál
azonban csak 0,5-0,6 t/ha-ral, míg a
két sörárpa standard átla-

A vetésidõ hatása a GK Habzó és a Mandolina termésére
Táplánszentkereszt, 2009
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Normál vetés t/ha

5,00
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Átlagon felül
Most nézzük a fenti adatok fényében a fajták viselkedését az
országos kísérletekben. (2. táblázat) A
táblázat elsõ blokkja a t/ha-ban mért
terméseket tartalmazza. Mint látható a
kisérleti helyek termései nagyon eltérnek egymástól. Keszthelyen hatalmas termés volt (7,48 t/ha), Szarvason
és Putnokon viszont kirívóan alacsony.
A fajták egymáshoz viszonyított
eredményei jobban áttekinthetõk a
táblázat második blokkjában. Mind a
GK Habzóra, mind a Mandolinára jellemzõ hogy százalékosan az aridabb
alföldi körülmények között szerepeltek
jobban. A GK Habzó két helyen volt
elsõ, a többin a második, kivéve
Eszterágon. A kilenc kísérlet átlagában
a legtöbb termést adta. A Mandolina
három alföldi kísérletben lett az elsõ,
a kísérletek összeségében pedig a
harmadik helyet foglalta el.
Az országos kísérletek tehát visszaigazolták, hogy a táplánszentkereszti
ariditástûrési nemesítésünk eredményre vezetett. Különösen igaz ez a GK
Habzóra, amelyik nem csak az aridabb
Alföldön, de a Dunántúlon is kimagasló
eredményt nyújtott. Ebben minden
bizonnyal szerepet játszott kiváló
osztályozottsága is. Táplánszentkereszten például a 2,5 mm hasítékú
rostán áthullott szemeinek aránya 94 %
volt. Emiatt az un. söripari termésével
(ami az osztályozottság és a termés
szorzata) még inkább kitûnt a többi fajta
közül 114 %-os eredményével (3.
táblázat).

3. táblázat

4,00

2,50

ga 1 t/ha-ral lett kisebb. A kései
vetésre tehát a GK Habzó és a
Mandolina reagált a legkisebb
termésveszteséggel, míg a humid
típusú sörárpa standardok vesztesége kb. kétszeres volt hozzájuk
képest. Még szembetûnõbben mutatja a fajták eltérõ vetésidõ-rakcióját a
terméseknek a kísérleti átlagokra
vonatkoztatott %-os értéke. A Mandolina és a Habzó 5-8 %-kal javult,
míg a sörárpa standardoké átlagban
8 %-kal csökkent.

GK Habzó

Mandolina

Sörárpa st
fajták

Kis. átlag

GK Habzó

Söripari habozás
A GK Habzó fehérjetartalma
alacsony. Táplánszentkereszten
például bõven a 11,5 %-os söripari
limit alatt volt (3 táblázat). Ez azonban
helyenként természetesen változhat.
Ezért inkább azt emeljük ki, hogy a
fehérjetartalma a 20 fajta átlaga alatt
maradt, tehát a fajták zöménél
kevésbé veszélyezteti, hogy átlépi a
söripari küszöböt.
A GK Habzó mikromalátázási
eredményei is kielégítik a söripari
kritériumokat. Mindazonáltal megjegyezzük, hogy e tekintetben a söripar
mondja ki a döntõ szót.
Dr. Tomcsányi András

Mandolina

GK Habzó és Mandolina söripari tulajdonságai,
Táplánszentkereszt, 2009

GK Habzó és Mandolina termése helyenként

2. táblázat

Tavaszi zab

Feketén - fehéren

Az utóbbi évek mezõgazdasági
termelésének „mélyrepülését” egyetlen kalászos gabona sem kerülhette
el. A zabtermesztés terén a helyzetet
tovább rontotta az a tény is, hogy a
vetõmag felújítási arány a zabnál volt
mindig a legkisebb, azaz 10-20 %.
Minden tisztelet a kivételnek de
sokéves tapasztalat, hogy a zabot
termesztõ farmerek többsége azt sem
tudja, hogy milyen fajta vetõmagját
vetette el. A nagyobb gazdaságok
közel fele sem használ fémzárolt,
azaz garantáltan fajtaazonos vetõmagot. Az is tény, hogy sok a
honosított külföldi fajta, amely a 60
ezer hektáros vetésterületen szintén
gyengíti a hazai fajták felhasználási
arányát.

Kívánságlista
Intézményünk ma már 4 saját
nemesítésû tavaszi zabbal rendelkezik, amelyek magas szaporulati (elit
és elsõ) fokú vetõmagjait készséggel
ajánljuk a továbbszaporítóknak és
termesztõknek: A GK Pillangót, mint
a jelenleg köztermesztésben lévõ
legrégebbi és legismertebb fajtát,
amely elsõsorban kiváló alkalmazkodó képességérõl híres. A GK
Iringót, amely tipikus 'farmer-zab' és
leginkább alkalmas vegyszermentes
biotermesztésre. A csupasz szemû
GK Zalánt, amelynek kiválóak a
beltartalmi paraméterei és elsõsorban

étkezésre való. A GK Kormoránt,
amely az elsõ hazai nemesítésû
fekete pelyvás zab (2009 márciusában ismerték el) s a lovak legkiválóbb takarmánya.
Többször elmondtuk és most is
megerõsítjük, hogy a zab nem csupán
a lovak legkedveltebb abraktakarmánya, de bármely állatfajnak
adható, mivel a szántóföldi gabonafélék közül a zabbal lehet elérni a
legnagyobb fajlagos húsgyarapodást.
Köszönhetõ ez elsõsorban magas
fehérjetartalmának és komplett
fehérjeösszetételének, aminosavainak. Sajnos zöldnövényként, fõleg
bükkönnyel és egyéb pillangósokkal
kevert zöldszenázsként történõ
hasznosítása még mindig ritkán
alkalmazott gyakorlat hazánkban,
pedig a kérõdzõknek ez igen kedvelt
és értékes takarmányuk. Különösen
ott nagyon hasznos, ahol a külterjes
legeltetés nem biztosított. Természetesen a legjobb eredmények õszi
zabos keverékekkel érhetõk el. Erre a
célra is van már zabfajtánk, a GK
Impala õszi zab.

Termesztésre ajánlott
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma
már a tavaszi zabok termesztésének
nincsenek különösebb nehézségei, a
legegyszerûbb agrotechnikával és
növényvédelemmel (közepesnél nem
rosszabb talajokon) könnyen biztosíthatók a 3-4 tonnás termések hektáronként. Szélsõségekre hajlamos,
száraz klímánknál azonban fontos a
korai vetés, a megfelelõ fajta, a jó
vetõmag használata és az idejében
történõ betakarítás. A felsorolt fajták
vetõmagjai nálunk és partnereinknél
beszerezhetõk.
Dr. Palágyi András

Országos tavaszi árpa kísérlet alapján, 2009

Tavaszi tritikálénk

Ez évtõl már kapható vetõmag a
képen látható új fajtából, a GK Idus
tavaszi tritikáléból. A fajta különleges
értéke, hogy szinte bármikor
vethetõ, amikor a talaj állapota azt
megengedi: nem csak tavasszal, de
kora-, vagy késõ õsszel is. Ha õsszel,
vagy tél végén vetjük, megtapasztalhatjuk kiváló hidegtûrését. Tavasszal jó, ha korán elvetjük, akár
februárban is, - a neve is arra utal,
hogy jó, ha a magja a földbe kerül

március idusáig. A gyengébb területeken is szépen fejlõdik és alacsony
mûtrágya dózissal is kielégítõ
termésekre képes. Állattartók részére
ajánljuk kipróbálni, mert fehérjetartalma az összes fajta közül a
legmagasabb. Humán célra „rozskenyér” elõállítására is kiválóan alkalmas teljes-õrleménye a búzaliszthez
való 20-60% arányú hozzákeveréssel. Szemtermése igen szép, piros
szemû, kemény és acélos. Bóna Lajos

Pohánka
A pohánka élettanilag sok kedvezõ
tulajdonsággal rendelkezik. Koptatás,
illetve õrlés után a hagyományos
kásaételek mellett (nyugat-európai
vizsgálatok szerint) a lisztjébõl
készült kenyeret, süteményt lisztérzékenyek is fogyaszthatják. Fontos
gyógyszeripari alapanyag (rutin,
hypericin). Május végétõl az elsõ
fagyokig virágzik, fontos mézelõ
növény.
Az Oberon fajtánk ezerszemtömege nagy, 33-37g. Vetését
fõnövényként május közepétõl,

másodnövényként a korai gabonafélék betakarítása után közvetlenül
célszerû elvégezni. Vetõmagmennyisége 100 csíra/m 2 , ami
használati értéktõl függõen 40-60
kg/ha. Betakarítását akkor kell
elvégezni, ha a legalsó (legértékesebb) magok már beértek, de még
nem hullnak le. Termése fõvetésben
kb. 2 t/ha, másodvetésben kb. 1 t/ha.
A hántolt magja 14,19% fehérjét tartalmaz. Felszaporítása folyamatban
van.
Léder László
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Dunán túl

A Somogy megyei Szentgáloskéren ottjártamkor az EU Agrár Kft.
vezetõjét, Hársházi Pétert kerestem.
Barátságos természete ellenére nem
volt könnyû vele beszédbe elegyednem, mivel folyton ezeregy dolga
akadt. Új beruházásuk (tároló, szárító
és mérlegház) átadása elõtt épp az
egyik, komolyan veendõ szakhatóság
emberével mélyedt el a szakterület
folytatást eldöntõ rejtelmeiben.
Szerencsére József, a családi
vállalkozás könyveléssel foglalkozó
tagja, a nyugdíjas papa (aki a
település téeszében annak idején
fõkönyvelõ volt) átvette a szóvivõséget.
„A 700 hektárhoz közelítõ területnek nagyjából fele a családtagok
tulajdona, a többit másoktól béreljük.
Búzát 300 hektáron vetettünk az
õsszel. A terület harmada a nálunk jól

Hársházi Péter
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bevált GK Garabolyé. Az elmúlt
években a GK Zugoly, GK Kapos és
a GK Élet volt itt termesztésben.
Búzából 2009-ben is sikerült elérnünk
a 7,3 tonnás átlagot.
Kukoricából 2009-ben 150 hektár
volt a vetésterületünk. Az eredmények
alapján kiválasztott fajtatulajdonosi
hármas (Pioneer – Dekalb - Szeged)
szegedi fajtáját a Kenéz képviselte,
méghozzá tisztességgel. Az idén a
belterületi kisebb táblákon hektáronként 110 mázsát adott. Jövõre
mégis a GK Boglárral próbálkozunk,
mert arról még több jót hallottunk. A
Csanádot is termesztettük már. Az
idei 24 hibrides üzemi fajtasorunkban
5 gabonakutatós vizsgázott.
A szegedi kapcsolatunk a legutóbbi komoly aszályt követõen
erõsödött meg, a saját kárunkon
tanulva láttuk be, hogy a csúcstermésre való képesség mellett a
szárazságtûrés is ugyanolyan fontos
ismérv. Amit még 'energikusan'
figyelünk, az a betakarításkori
szemnedvesség. A nemesítõk dicséretére legyen mondva, ebben a
tekintetben egyre jobbak a kukoricák.”
A beszélgetés során azt is megtudtam, hogy a fejlesztés, beruházás
nyomán adósság van doszt. Az
ellentételezésbõl most az éppen jól
fizetõ cukorrépa derekasan kiveszi a
részét. A másik fontos pillér az igényes
és jól megválasztott agrotechnika. Itt
évente a terület egyharmadán lazítják
az altalajt, és forgószínpad szerûen a
szervestrágyázás is megvalósul.
Ezek hatásai sorra meglátszanak a
termésátlagban. További géptámogatásokra (nagytraktor, eke és talajlazító
eszköz) is készül a pályázat. Tapasztalatuk szerint búzánál a szántás
nélküli, precíziós direktvetés is szépen hoz a konyhára.

Szegedrõl érkezve, még a Dunán
innen találtam rá a mohács-szigeti,
90 embert foglalkoztató Margittasziget 92 Kft. telephelyére.
Eberhardt György ügyvezetõ
igazgató és Merész Béla agronómus
készségesen válaszolt a cégükre és a
Gabonakutatóval kialakult kapcsolatra vonatkozó kérdéseimre. Amit
megtudtam, megosztom lapunk olvasóival.
Hazai viszonyaink között jelentõs,
3650 hektárnyi, összességében
magas (átlag 32 AK) aranykorona
értékû, bérelt földön gazdálkodnak. A
szigeti fekvésbõl adódóan arra
gondoltam, hogy nem könnyû együtt
élni ezzel a nagy folyóval. Meglepve
hallottam, hogy csak a 60-as és 70-es
években volt komolyabb gondjuk az
ár- és belvízzel. Most inkább a
vízhiány keseríti olykor az életüket.
Többnyire õszi búzát, kukoricát
és szóját termesztenek, hasonló
nagyságrendû területeken. A kukoricabogár megjelenése óta alkalmazott (szója – búza – kukorica és ismét
szója) kottából kiindulva tapasztalataik szerint a szója jó elõveteménye a
búzának és a kukorica után is
sikeresen termeszthetõ. Ebben a
térségben a szigeti mikroklímának
köszönhetõen hagyománya (s itt is
három évtizedes múltja) van a
szójatermesztésnek. A terület közel
felén tradicionálisan vetõmagtermesztés folyik.
„Második éve a Gabonakutató
Pannónia kincse fajtája is a
választékunk része. Elõtte a szintén a
céghez tartozó, mind a 4 fajtát
termesztettük. A Primor még mindig
szerepel a köztermesztésben. A
Pannónia kincse 2008-ban 3,7 tonnát
tudott, az aszályosabb 2009-ben is
adta a jónak mondható 3,3 tonnát.
Mindez az üzemi átlag feletti.
Szeptember elején – közepén
általában betakarítható, így a búza

Dunán innen

Merész Béla
ragyogóan vethetõ utána.”
Búzatermesztésük a magyar
fajtákra alapozott. Összesen három
fajtát vetnek, a szegediek közül a
Kalászt követõen most a jó minõségû,
magas beltartalmi paraméterekkel
rendelkezõ Békés a kiválasztott. Idén
is jól termett, tavaly csúcsminõséggel
adta hektáronkénti 7 tonnát. Nekik ez
fontos, mert a Pannon Prémium,
speciális malomipari célra termelt
búzák, zárt termelési körében próbálnak boldogulni.
Két-három éve kisebb területen
repcével is próbálkoznak. Õsszel
vetettek a Gabonakutató kínálatában
szereplõ Finesse hibridbõl is.
Kukoricából 2009-ben a 44 tagú
üzemi kísérletben 4 szegedi hibrid
(Csanád, GK Boglár, Szegedi 349 és
Kenéz) is tisztesen helytállt.
Tóth Szeles István

Szerepünk a magyar agrárkutatásban
A Gabonakutató Nonprofit Kft-t és jogelõdjeit az 1924 évi alapítás óta változó
név és változó gazdasági, társadalmi viszonyok ellenére egy és mindig változatlan cél vezérelte: a magyar mezõgazdaság szolgálata a tudomány és
gyakorlat terén.
Az 1924. október 26-i megnyitón elhangzott beszédekbõl néhány gondolat
ma is idõszerû. Schandl Károly dr. államtitkár, a földmûvelésügyi minisztérium
vezetõje az Alföldi Mezõgazdasági Intézetet „Isten nevében, a haza üdvére és a
mezõgazdaság felvirágozására” adta át rendeltetésének, annak, hogy a magas
színvonalú agrárkultúra megteremtésével az Alföldet hazánk központjává
tegye. Ennek egyik irányelve a minõségre is irányuló többtermelés. A magyar
búza és paprika az Alföld oly sajátos terméke, mely máshol nem állítható elõ, a
mi feladatunk, hogy ezek sajátosságát javítsuk. Az Intézet létesítésével
területhódító útra indulunk, az Alföldet akarjuk meghódítani a magasabb
mezõgazdasági kultúra számára a talaj termõbbé tételével, a szikesek
csökkentésével, a vadvizek lecsapolásával. Az öntözést, permetezést meghonosítva, jogosult reménnyel tekinthetünk a jövõ elé. Az Intézet paprika- és
vegyvizsgáló-állomása a spanyol paprika versenyét fogja legyûrni”. Az intézet
történetét ismerve, sok mindent megvalósított e célok közül.

Életút
Az Intézetet az elmúlt 85 évben többször átszervezték, új feladatokkal
ruházták fel, s ennek következtében elnevezése is az alábbiak szerint változott.
Magyar Királyi Alföldi Mezõgazdasági Intézet
1924 - 1950
ß
ß
Szegedi Mezõgazdasági Kísérleti Intézet
1950 - 1955
ß
Délalföldi Mezõgazdasági Kísérleti Intézet
1955 - 1970
ß
Gabonatermesztési Kutatóintézet
1970 - 1997
ß
Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság
1997 - 2008
ß
Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.
2009 85 évvel ezelõtti alapításunktól 2008-ig állami intézményként, a
földmûvelésügyi szaktárcához tartozóan dolgoztunk. A Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt.-nek történõ átadásunkat követõen, a kötelezõen elõírt
átalakulással 2009. január 1-tõl olyan állami vagyont hasznosító, nonprofit
közhasznú kft-ként mûködünk, amelyben az innovációs folyamat egésze és
egysége továbbra is fenntartható.
A gyakorlati termesztés versenyképességének javításához cégünk jelenleg
23 növényfajból 183 minõsített fajtával, hibriddel áll a köztermesztés
rendelkezésére. Ezen biológiai alap hazai és külföldi együttes vetésterülete
évenként megközelíti az 1 millió hektárt.

Növényfajaink
Jelenleg is nemesített:
õszi és tavaszi búza, - árpa, - durumbúza, - tritikále, -zab, õszi rozs
ö
ö
kukorica, szemescirok, silócirok, szudánifû
ö
napraforgó, õszi káposztarepce, szója, olajlen, köles, vöröshere, mohar,
pohánka
Fajtatulajdonlás révén:
seprûcirok, vöröshagyma, fokhagyma, földimogyoró, ricinus, sütõtök, amarant

Tevékenységünk elemei
Klasszikus nemesítési feladatok: jó minõségû és termõképességû,
e
növényi betegségeknek, kártevõknek és szárazságnak, fagynak
ellenállófajták elõállítása. A fejlesztés célja, hogy választékunkban
egyaránt legyenek élelmezésre, takarmányozásra, ipari és
bioenergetikai felhasználásra alkalmas fajták.
e
Az alkalmazott kutatás gyakorlatot jól szolgáló értékeit jelzi a 85 élõ és a
19 elfogadás elõtt álló növényfajta oltalom és szabadalom. Jelenleg az
MGSZH országos kísérleteiben 39, külföldön (7 országban) 27
fajtajelöltünk van vizsgálat alatt.
e
A vázolt tevékenységek megalapozását szolgálják a célra orientált
növényélettani, kórtani, biotechnológiai, molekuláris biológiai,
szövettenyésztési, beltartalmi és analitikai vizsgálatok.
e
A fenntartható növénytermesztést és a környezet védelmét segítik a
termesztéstechnológiai kutatások: mûtrágyázási 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 különbözõ talajokra az intenzív, a
félintenzív, továbbá az öko-, a bio- és precíziós fajtaspecifikus
termesztéstechnológiákat.
e
Vetõmagüzemeikben F1 hibrid, elit, I. és II. szaporulati fokú, kiváló
minõségû fémzárolt vetõmagot állítunk elõ. A vetõmag-feldolgozás ISO
9001: 2001 szabvány szerinti tanúsítás alapján folyik.
e
Az életminõség javítása céljából diétás és diabetikus gyógyélelmiszerek
fejlesztését, receptúrák kísérletes kidolgozását végezzük.
Diétás termékeink: a FE-MINI gluténmentes, fehérjeszegény, fenilalaninszegény élelmiszerek (23 termék) lisztérzékenyek (coeliakia), vesebetegek,
fenilketonuriás (PKU) betegek részére.
Diabetikus termékeink: DIABET-MIX (Diabet Trade Kft.-vel közös) diabetikus
sütõ- és tésztaipari termékcsalád (lisztkeverékek, adalékkeverékek, zsemle,
kenyér és tészta) amely kedvezõ élettani hatást biztosít a cukorbetegek és a
fogyókúrázók számára.
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Szerepünk a magyar agrárkutatásban
folytatás az elõzõ oldalról

Kiszombor

Táplánszentkereszt

Fõbb helyszínek

Életteljesítményünk

A nemesítõi és agrotechnikai munka a szegedi központban, a táplánszentkereszti kutatóállomáson és további öt nemesítõ telepen (Kiszombor,
Fülöpszállás, Kiskundorozsma, Szeged-Öthalom, Szeged-Kecskéstelep)
valósul meg.
Ezek a helyszínek jól reprezentálják az országon belüli eltérõ klimatikus
viszonyokat, talajadottságokat és más természeti tényezõket, így az itt végzett
nemesítési szelekció kiváló lehetõséget nyújt jó alkalmazkodóképességû fajták
és azok vetõmagvainak szaporítására.
Szabadföldi kutatásokra, elsõdleges vetõmag szaporításra 2000 hektár
(zömében Kiszombor-Dénesmajorban) saját kezelésû terület és két vetõmag
feldolgozó üzem áll rendelkezésre.

Társaságunknak és jogelõdjeinek 1929-2009 között összesen 370 állami
ö
fajtaelismerése volt, ebbõl:
> 1929 - 1975 közt 29 > 1976 -2000 közt 250 > 2001-2004 közt 48 > 2005 -2009
közt 43
ö
Az elismerések megoszlása: 120 kukorica, 85 búza, 20 árpa, 54 napraforgó,
20 cirok, 15 len, 10 repce, 6 zab, 5 fûszerpaprika, s összesen további 35
számos növényfajból.
ö
Szabadalmi és fajtaoltalmi bejelentéseink:
> Bejelentéseinkre megadott szabadalom összesen: 161
> Folyamatban levõ bejelentéseink: 21
> 2009 szeptemberében érvényes szabadalmak, oltalmak száma: 88

Sokoldalúan megalapozva
Az eredményes, külföldön is jegyzett tevékenység 60 kutatóhoz kötõdik,
ö
akik közül egy fõ az MTA levelezõ tagja, az MTA aktív doktorainak
száma 5, a kandidátusoké, ill. a PhD fokozatúaké 18. A munkatársak
részt vesznek nemzetközi és hazai tudományos szervezetek, testületek
életében, számos (külföldi partnerekkel közösen mûvelt) projekt
résztvevõi.
ö
A Gabonakutató Nonprofit Kft. több mint egy milliárd forint saját tõkét
mûködtet. Gépellátottságunk, mûszerezettségünk, számítógépes
állományunk biztosítja a versenyképes fajtaelõállítás mûszaki-technikai
feltételeit, a célorientált laboratóriumi kutatások hatékony folytatását.
ö
Cégünk tudományos, kutatási teljesítménye alapozza meg a sikeres
pályázati tevékenységet. A fontosabb kutatási pályázatok száma 2000tõl 23, ebbõl 3 EU pályázat volt.
ö
Növénytermesztési szaktanácsadással állunk az érdeklõdõ gazdálkodók
rendelkezésére, valamint szakfolyóiratokat (Kutatás és Marketing,
Cereal Research Communications) adunk ki.
ö
Munkatársaink a legutóbbi évtizedben is több mint ezer tudományos és
ismeretterjesztõ cikket publikáltak.
ö
Az interneten a Gabonakutató saját honlapján
(http://www.gabonakutato.hu) és a farmit agroportálon
(http://www.farmit.hu) tájékozatjuk az érdeklõdõket.
ö
A kutatás és agrároktatás kapcsolata valósul meg a Gabonakutató
munkatársainak egyetemeken (SzIE, SzTE, DE) tartott elõadásai, a
doktori iskolákban kifejtett tevékenysége, a kihelyezett tanszéki
oktatások révén.
ö
A nemesítés, a fajtabevezetés, a vetõmag-szaporítás és a –forgalmazás
köré csoportosul Társaságunk magyarországi (200 partner) és
nemzetközi (50 cég, intézmény) kapcsolatrendszere, átfogva a kutatási
és piaci szférát.
ö
Termékeinkért, újdonságainkért egy alkalommal a Magyar Innovációs
Nagydíjat, 3 alkalommal az FVM Agrár Innovációs Díját, 1 alkalommal az
OMFB Innovációs Díját nyertük el. Mezõgazdasági Szakkiállításokon az
elmúlt öt évben Terméknagydíjjal, 3 Termékdíjjal és Különdíjjal, FVM
Ágazati Díjjal gyarapodtunk. Külföldi elismerésünket a Kanadában
kapott nemzetközi kiállítási vetõmagdíj, valamint a vetõmag kategória
Nemzetközi Export Trófeája fémjelzik.
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Ez itt a kérdés!
Ezek után itt a kérdés, hogyan tovább, mi a jövõ? Nehéz erre válaszolni.
A cég történetébõl látható, hogy bár gyakran változott neve és feladata, de
elõdeink mindig tudták, hogy szükség van a mezõgazdaság érdekében
növénytermesztési és nemesítési kutatásokra itt a Dél-Alföldön is.
A hazai növénytermesztésnek a speciális táj és talaj miatt a tovább
fejlõdéshez hazai kutatási eredmények kellenek, hogy ne legyenek teljesen
kiszolgáltatottak a multinacionális cégeknek. Ebben bízva, reméljük és kívánjuk,
hogy a Gabonakutató a hazai agrárkutatást tovább tudja szolgálni és
gazdagítani.
Szerte a világon az élelmiszer és annak alapját jelentõ mezõgazdaság egyre
fontosabb lesz, mivel a mûvelhetõ területek csökkennek, a föld népessége meg
növekszik. Élelemre pedig mindenkinek szüksége van most is és jövõben is.
Dr. Matuz János elõadásának szerkesztett változata

Szemelvények a múltból

1924 - 1950

Magyar Királyi Alföldi Mezõgazdasági Intézet
A Növénytermesztési Kísérleti Állomás (1941-tõl Növénytermesztési és
Növénynemesítõ Kísérleti Intézet) mûködési köre az egész Alföldre kiterjedt; e
táj növénytermesztési és nemesítési kérdéseivel foglalkozott. Szántóföldi
kísérletekkel megállapította a táj különbözõ talajtípusain termesztett
gabonafélék, hüvelyesek, paprika, hagyma, takarmánynövények, gyepek legmegfelelõbb agrotechnikáját.
Fajta összehasonlító kísérleteinek eredményeit a gyakorlatban nyomban
alkalmazta. Az új fajták termesztését helyszíni bemutatókkal, elõadásokkal és
szakközleményekkel segítette elõ. Foglalkozott a fûszerpaprika, vöröshagyma,
seprûcirok, rizs, továbbá a kukorica, fûfélék, bab, édescirok, rozs, õszi zab
nemesítésével (Obermayer Ernõ). Vizsgálták számos melegégövi növény (pl.
gyapot, rizs, stb.) termeszthetõségét. Ezek közül a rizs vált alkalmassá arra,
hogy meghonosításával az Intézet egyik legkimagaslóbb kísérleti eredményét
adja.
Az Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás mûködési
köre az egész országra kiterjedt. Növénytermesztési és nemesítési kutatásai
kezdetben a kenderre és lenre szorítkozott, majd késõbb az napraforgóval, a
ricinussal és a szójával is foglalkoztak. Az elsõ idõkben a termés
mennyiségének és minõségének javítása érdekében vetõmagcsere akciót
folytatott, majd új kender és len fajtákat állított elõ. A kísérletek alapján
megállapították, hogy az Alföldön az olaj-, a Dunántúlon a rostlen termesztése
indokolt.
Tesztelték számos olaj- (sáfrányos szeklice, perilla, lallemancia, szezám,
stb.) és rostnövény (kenáf, kender, jukka, gyapot, ramie, csalán, stb.)
termeszthetõségét is. A felsorolt növények beltartalmát, valamint a kender és len
tápanyagfelvételét vizsgálták.
A Talajtani és Agrokémiai Kísérleti Állomás országos intézmény volt,
amelyet Herke Sándor vegyészmérnök vezetett. 1942-ig, az Alföld talajtani és
trágyázástani problémáinak fokozatos feltárására és azok megoldására
irányuló kutató és kísérleti munkák folytak. 1942-1945 években a gépi erejû
szikjavítás módszereinek kidolgozására és továbbfejlesztésére, valamint annak
gyakorlati bevezetésére került sor. 1945-1950-ig a szikjavítási munkák

Olajlen

Kender

országos, nagyarányú kifejlesztése jellemezte.
A Mezõgazdasági Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás már 1910ben mûködött Szegeden és 1924-ben költözött az Intézet épületébe. 1927-tõl
a “ Magyar királyi Mezõgazdasági Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás”
elnevezést vette fel. Több mint 50 féle anyagot vizsgáltak, pl.1940-ben 45 271
mintát vizsgáltak, ebbõl 26 078 volt paprikamalmi.
1944, aug. 29-én az Intézet épületét súlyos bombatalálat érte, az Állomás
berendezése, értékes felszerelése romokban hevert. A megmaradt berendezést
a belvárosba költöztették. A háború után többször átszervezték, végül 1950-tõl
csak a fûszerpaprika nemesítéssel és termesztéssel foglalkozó rész került a
jogutód Szegedi Mezõgazdasági Kísérleti Intézetbe.

Szemelvények a múltból

1950 - 1970

Szegedi, majd Délalföldi Mezõgazdasági Kísérleti Intézet
A négy, csak formálisan együvé tartozó intézmény - az 1948 -'49-ben
újjáépült fõépületben - 1950. október 1-én Szegedi Mezõgazdasági Kísérleti
Intézet néven egyesült, ebbõl lett 1955-tõl Délalföldi Mezõgazdasági Kísérleti
Intézet. Az Intézet 1955-ben a bánkúti, a makói és a kalocsai kísérleti
gazdasággal bõvült. A makói és kalocsai kísérleti gazdaságot 1957-58-ban más
gazdaságokhoz csatolták. A bánkúti kísérleti gazdaság 1962-ben megszûnt és
témáival együtt átkerült az akkor létesült, elsõsorban búzanemesítési
feladatokkal megbízott kiszombori nemesítõ telepre.
Az Intézet tevékenysége ebben a 20 éves idõszakban igen sokoldalú volt.
Feladatkörébe tartozott számos növény termesztése és nemesítése,
talajjavítás, agrokémiai kutatás, üzemszervezés, szaktanácsadás és tájkutatás
Barack
Homoki bab

.Az Intézet termesztési és nemesítési tevékenysége az alábbi növényekre
terjedt ki:
szántóföldi növények: búza, kukorica, árpa, zab, rozs, rizs, cirok,
·
burgonya, hagyma
·
kertészeti növények: fûszerpaprika, szamóca, sárgadinnye,
görögdinnye, sárgarépa, petrezselyem, tulipánt, jácint, rózsa,
õszibarack, kajszibarack
·
takarmánynövények: lucerna, áttelelõ fehérvirágú somkóró,
szöszösbükköny, homoki bab, gyep, muhar, zöldtakarmány olajretek
·
olajnövények: olajlen, napraforgó, földimogyoró
·
rostnövények: kender, gyapot, aszklepiasz, jukka
·
Az Intézet talajjavításra irányuló kutatásai szikesek és réti talajok javítására,
hasznosítására terjedt ki. 1953-tól homoki növénytermesztési kutatások
kezdõdtek. Az agrokémiai kutatások súlypontját a trágyázási kísérletek
jelentették, de az 1961-ben létesült izotóplaboratóriumban megindult a
növények fagy- és szárazságtûrés vizsgálata is.
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NAPRAKÉSZ MINÕSÉG

Kukorica

ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPATUNK

Sarolta
Csanád
GK Boglár
Szegedi 386 Új
Szegedi SC 352
Szegedi 349
Kenéz
Szegedi 521
Szegedi TC 367 BIO

Szója
Pannónia kincse
Primor

Takarmánycirok
GK Emese
Alföldi 1
Róna 1
Akklimat
GK Csaba

Szaporítóanyag kihelyezés, vetõmag-forgalmazás:
Gabonakutató Nonprofit Kft. Kereskedelmi Osztály, Szeged
Tel.: 62/ 435-235 Fax: 62/ 434-163
gyorgyi.kovacs@gabonakutato.hu

Napraforgó

Ladányi Miklós logisztikai vezetõ

Manitou PR
Sonrisa
Masai PR

Olajlen

Tavaszi kalászosok
(Búza Árpa Tritikále Zab)

Köles

A Kereskedelmi Osztály munkatársai és az Ön körzetében dolgozó területi képviselõink
mindíg készséggel állnak rendelkezésére, ha fajtáink és hibridjeink termesztési értékérõl,
a vetõmagok beszerzési lehetõségeirõl kíván információhoz jutni.

Vöröshere
Mohar

Virágné Pintér Gabriella kereskedelmi vezetõ
30/ 535-3472
viragne.gabi@gabonakutato.hu
30/ 983-2306

Területi képviselõk
Vadvári László
laszlo.vadvari@gabonakutato.hu
Mobil: 30/ 6366-434
Gyulai László
laszlo.gyulai@gabonakutato.hu
Mobil: 20/ 3960-599
Nagyné Solymosi Mária
maria.solymosi@gabonakutato.hu
Mobil: 30/ 3361-669
Jávorcsik János
janos.javorcsik@gabonakutato.hu
Mobil: 30/ 5877-486
Pongrácz Tibor
tibor.pongracz@gabonakutato.hu
Mobil: 30/ 6553-543

Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Fejér, Veszprém, Vas, Zala megye
Pest, Nógrád, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megye
Somogy, Tolna, Baranya megye
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