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1. BEVEZETÉS 
 

 

 

„91 év a mezőgazdaság szolgálatában”     Alapítva: 1924. 

 

Az elmúlt 91 év alatt Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. neve, felépítése és kutatási 

feladatai többször változtak, de a fő feladata mindig ugyanaz volt és maradt: a magyar 

mezőgazdaság szolgálata új fajtákkal, technológiákkal, vetőmaggal és tudományos kutatási 

eredményekkel. 

 

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: 

o Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet (1924-1949) 

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

o Gabonatermesztési Kutatóintézet (1970-1997) 

o Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság (1997-2008) 

o 2009. január 1-től Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.: olyan, az állami vagyont 

hasznosító, nonprofit közhasznú kft, amelyben az innovációs folyamat egésze és 

egysége továbbra is fenntartható.  

o 2013. szept. 1-től ismét az agrártárcához, a jelenlegi Földművelésügyi Minisztériumhoz 

tartozunk, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) hálózatában önálló 

gazdasági társaságként. 

o 2015. októberében A Földművelésügyi Minisztérium, a NAIK és intézményünk 

vezetése által elkezdődött szervezési munka eredményeként a Gabonakutató Kft 

Agrotechnikai  és Kórtani osztályainak egyesülésével létrejött 2016 január 1-re a NAIK 

Növénytemesztési Önálló Kutatási Osztálya, amely szervezetileg, pénzügyileg és 

szakmailag is a Gabonkutató Nonprofit Kft-től független, bár helyileg annak 

központjában és  fülöpszállási, illetve öthalmi telephelyein működik. 
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Többszöri átszervezés után kialakult profilunk 

o szántóföldi növényfajták nemesítése és köztermesztésbe való bevezetése 

o termesztéstechnológia fejlesztése 

o nagy genetikai értékű vetőmagok előállítása, forgalmazása 

„Életteljesítményünk”: 

o Társaságunknak és jogelődjeinek 1929-2015 között összesen 400 állami 

fajtaelismerése volt, ebből: 1929-1975 között 29, 1976-2004 között 298, 2004-2015 

között 73. 

o Szabadalmi és fajtaoltalmi bejelentéseinkre megadott szabadalom összesen 247: ebből 

167 db növényfajta szabadalom, 70 db növényfajta oltalom, 10 ipari és eljárás 

szabadalom. 

Növényfajaink 

o Jelenleg is nemesített: 

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

rozs, tönkölybúza, kukorica, szemes cirok, silócirok, szudáni fű, napraforgó, őszi 

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

o Fajtatulajdonlás révén, amelyeket már nem nemesítünk, mert mások kezelésébe 

kerültek: vöröshagyma, fokhagyma, sütőtök, sárgadinnye, paprika, seprő cirok 

Tevékenységünk főbb területei: 

Klasszikus nemesítési feladatok: jó minőségű és termőképességű, növényi betegségeknek, 

kártevőknek és szárazságnak, fagynak ellenállófajták előállítása. A fejlesztés célja, hogy 

választékunkban egyaránt legyenek élelmezésre, takarmányozásra, ipari és bioenergetikai 

felhasználásra alkalmas fajták. 

o Az alkalmazott kutatás gyakorlatot jól szolgáló értékeit jelzi a 45 élő és a 20 elfogadás 

előtt álló növényfajta oltalom, valamint 2 elfogadott és 1 elfogadás előtt álló ipari 

szabadalom. 

o Növényfajta oltalomban Magyarországon 2015-ben 1 búza (GK Pilis), 3 kukorica 

(TK202, TK195, TK175) és 1 silócirok (GK Áron) részesült. Új fajtaoltalmi bejelentések: 1 

búza, 1 tavaszi árpa, 8 kukorica és 1 cirok. 
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o Belföldi elismerések 2015-ben: 

Fajta, hibrid neve Faj 

Kenéz CR hibridkukorica 

GKT 3213 hibridkukorica 

GK Maros tritikále 

GK Bakony őszi búza 

GK Julidur őszi durum búza 

GK Csenge káposztarepce 

 

o Külföldi elismerések 2015-ben 

Fajta, hibrid 

neve Faj Ország 

IDA MGT hibridkukorica Litvánia, Moldávia 

GS 180 hibridkukorica Oroszország 

GS 210 hibridkukorica Moldávia, Oroszország, Fehéroroszország 

GS 240 hibridkukorica Oroszország 

GS 260 hibridkukorica Moldávia 

Dekánia hibridkukorica Ausztria 

Sarolta hibridkukorica Moldávia 

GK Réka káposztarepce Románia 

GK Csenge káposztarepce Románia 

LOKI hibridrepce Dánia 

 

o 29 új fajtajelöltet adtunk 2015-ben a NÉBIH országos kísérleteibe, így az a régiekkel 

együtt több mint 40 fajtajelöltünket tesztelte. Külföldi állami elismeréshez 2 országban 9 

kukoricahibridünket 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. 
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Vetőmagüzemeinkben 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 kísérleti kidolgozását végezzük. Diétás termékeink: a FE-MINI gluténmentes, 

fehérjeszegény, fenilalaninszegény élelmiszerek (23 termék), lisztérzékenyek (coeliakia), 

vesebetegek, fenilketonuriás (PKU) betegek számára. 

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 vetőmag fejlesztési, agronómiai munka a szegedi központban és szegedi 

telepeken (Szeged-Öthalom, Szeged-Kecskéstelep), a táplánszentkereszti kutatóállomáson és 

további nemesítő telepeken (Kiszombor, Fülöpszállás) valósul meg. 

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 vetőmagvainak szaporítására. 

Szabadföldi kutatásokra, elsődleges vetőmag szaporításra 1800 hektár (zömében Kiszombor-

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

 

Kutatók és kutatásaik eredményessége: 

 

o 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. 4 PhD hallgató is értékes tagja a kutatói létszámnak. A munkatársak részt 

vesznek nemzetközi és hazai tudományos szervezetek, testületek életében, számos (külföldi 

partnerekkel közösen művelt) projekt résztvevői. 

o A Gabonakutató Nonprofit Kft. több mint egy milliárd forint saját tőkét működtet. 

Gépellátottságunk, műszerezettségünk, számítógépes állományunk biztosítja a versenyképes 

fajtaelőállítás műszaki-technikai feltételeit, a célorientált laboratóriumi kutatások hatékony 

folytatását. 
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o 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. 

o Növénytermesztési szaktanácsadással állunk az érdeklődő gazdálkodók 

rendelkezésére, valamint szakfolyóiratokat (Kutatás és Marketing, Cereal Research 

Communications) adunk ki, illetve szerkesztettünk. 

o Munkatársaink a legutóbbi évtizedben is több mint 1400 tudományos és 

ismeretterjesztő cikket publikáltak. A publikációk száma 2015-ben 109 volt, ebből 9 idegen 

nyelvű tudományos közlemény. Tudományos kutatásaink eredményeit világszerte ismerik, s 

ennek köszönhetően az utóbbi évtizedben 5 nemzetközi tudományos konferenciát 

szerveztünk:  

o 3rd International Symposium on Fusarium Head Blight  nemzetközi kongresszust 

közösen a 10th European Fusarium Seminar európai társkonferenciával 2008. szeptember 1-5. 

között Szegeden.  

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

Sustainability 2010. június 1-3. között Szegeden.  

o 1. Cereal Biotechnology and Breeding, 2011. május 24-26. között Szegeden. MTA 

Akadémiai Kiadó és a szegedi szerkesztésű Cereal Research Communications (Gabonakutató 

az alapító és fenntartó) közös konferenciája.  

o 2. Cereal Biotechnology and Breeding, 2013. november 5-7. között Budapesten 

o 3. Cereal Biotechnology and Breeding, 2015. november 2-4. között Berlinben. 

 

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

érdeklődőket. 

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. 

http://www.gabonakutato.hu/
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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, OMÉK Növénytermesztési  Díjjal 

gyarapodtunk.  2015-ben a cég a nemzetközileg elismert, minőségi termékek előállításáért az 

OMÉK Növénytermesztési  Díjat és Akadémiai Kiadó Nivó Díjat  kapott. 

 

Ez ideig a Kft kutatói közül a növénynemesítésért 18 fő lett Fleischmann díjas, 4 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 5 fő, a Magyar Köztársaság 

Érdemrend Lovagkeresztet 3 fő, a Tiszti keresztet 2 fő nyerte el.  
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A Kft szervezeti felépítése 2015-ben a következő: 

 

 

 
  

Nemzeti Agrár Innovációs Központ 

Ügyvezető 
igazgató 

Könyv-
vizsgáló 

Felügyelő 
Bizottság 

Kutatási 
igazgató-

helyettes 

Kereskedelmi 
igazgató-

helyettes 

Termelési, 
termeltetési 

és 
feldolgozási 

igazgató-

helyettes 

Gazdasági 
igazgató-

helyettes 

Titkárság, 
Belső 

ellenőr, 
Jogi és 

igazgatási 

osztály 

Tudományos 
Tanács, 
Műszaki 

fejlesztési 
Bizottság, 
Könyvtár 
Bizottság, 

Szakszervezet, 

Üzemi Tanács 

Műszaki 
Osztály 

Pénzügyi, 
számviteli 

Osztály 

Kontrolling 

Informatika 

Pályázati 
referens 

Vetőmag üzem 

Kiszombor 

Vetőmag üzem 

Táplánszentkereszt 

Termelés, pénzügy 

Táplánszentkereszt 

Termelési Főosztály 

Kiszombor 

Kereskedelmi 

Főosztály 

Önálló osztályok: 
Napraforgó nemesítés o. 

Kiszombor, 
Búza, repce és egyéb 

növények nemesítési o. 
Táplánszentkereszt 

Agrotechnika o. Szeged 

Kukorica Főosztály 
Kukorica nemesítési o. Szeged, 

Kiszombor, 
Kukorica nemesítési o. 
Táplánszentkereszt 

Takarmánycirok csoport 
Szeged, Kiszombor 

Kalászos gabona Főosztály 
Búzanemesítési o., 

Egyéb kalászosok nemesítése o., 
Rezisztencia kutatási o., 

Biotechnológia o., 
Molekuláris genetika o., 

Lisztminőség és élelmiszer 
fejlesztési laboratórium 

 

Könyvtár 

Földművelésügyi Minisztérium 

Gabonakutató Nonprofit Közhasznú 
Kft. 

MNV ZRT 
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2. Társaságunk 2015. évi gazdálkodása 

 

 

 

A 2015. év gazdálkodása sok területen hozott megújulást a Társaság számára, tovább folytatta 

az előző években megkezdett telephelyek modernizációját, a géppark megújítását. Az utóbbi 5 

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 növeltük az öntözhető 

területeinket. Nagyot léptünk előre a precíziós gazdálkodásban, ezt a munkát segítik az új 

beszerzett mezőgazdasági gépek is, bár az erő- és munkagépek tekintetében további, jelentős 

összegeket felemésztő beruházásokra lenne szükségünk. 

 

Eredményünkhöz hozzájárult, hogy a fehérje növények külön támogatásban részesültek a 

földalapú támogatáson felül, ezért a kiváló tulajdonságú szegedi szója vetőmag árbevétele 

kompenzálni tudta azt a kiesést, amit a szolgáltatás nyújtás területén elszenvedtünk.  

 

A számítógépes rendszerünk megújítását elkezdtük, a folyamatos géppark csere mellett 

kiegészítettük az programjainkat, így már a mezőgazdasági termelés informatikai nyomon 

követése egyre inkább szolgálja a vezetői döntések előkészítését. 

 

A 2015-ös év előrelépést hozott a kereskedelmi kapcsolatok terén is, a nettó árbevétel 

növelése a vetőmag értékesítés terén biztosította azt, hogy az egyéb területen történt kiesés 

(szolgáltatás) ellenére azt az előző évi szinthez képest növelni tudtuk 28 millió Ft-tal annak 

értékét. Jelentős kereskedelmi tevékenységet folytatunk, saját nemesítésű vetőmagvainkat 

értékesítjük. A forgóeszköz megfelelő biztosításához a Társaság az Alapító jóváhagyásával az 

év során a CIB Bank Zrt-től 200 millió Ft folyószámlahitelt vett igénybe, ezen felül még 330 

millió Ft hosszú lejáratú forgóeszköz hitel is rendelkezésre állt, melynek igénybe vételére az 

év folyamán nem került sor. 

 

Eredményünkhöz nagymértékben hozzájárult a 2015-ben lezárult pályázatok elszámolása, az 

áthúzódó bevétel az elhatárolt bevételek visszaírásával együtt 280 millió Ft volt. 
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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. Az 

elmúlt 5 év ebben is megújulást hozott, pályázati forrásokból, MNV Zrt. által nyújtott 

beruházási támogatásból és saját erőből (nyereséges gazdálkodás, amortizáció) több mint 

1,566 milliárd Ft-ot fordítottunk beruházásra.  

 

Amortizáció alakulása az utóbbi 5 évben: 

 

2011.              89.522 eFt 

2012.              96.996 eFt 

2013.                                      133.765 eFt 

2014.            200.350 eFt 

2015.            212.659 eFt 

 

Ezt a komoly 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, 2014. évi kukorica F1, takarmánycirok és szója vetőmag előállítás, termeltetés, 

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

munkavállalók felé fennálló személyi érdekeltségi alapból adódó kötelezettségek. A 

termelőket a minősítéseket követően határidőre kifizettük, a dolgozóinkkal és egyéb 

szerződéses partnereinkkel fennálló jogdíjfizetési kötelezettségünknek is augusztus végére 

eleget tettünk. 

 

Társaságunk hosszú távú forgóeszköz finanszírozását nagymértékben elősegítette a korábbi 

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

kapcsolat, melynek következtében a meglévő 80 millió Ft-os forgóeszköz hitelkeretünket 

2014-ben felváltotta egy ugyanilyen kedvező, 3 éves, 380 millió Ft értékű keret, mely 

biztosítja a termeltetés, felvásárlás, kereskedelmi tevékenység folyamatos fenntartását. A 

hitelt 2015 decemberében 330 millió Ft-ra mérsékeltük, mert 2015-ben egyáltalán nem vettük 

idénybe a rendelkezésre álló keretből. A 2011-ben módosított Államháztartási Törvény 2012. 

január 01-től ismét kötelezővé tette a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknak, 
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hogy számláikat kizárólag a Magyar Államkincstárban vezessék. Ez alól a Gazdasági 

Miniszter, külön kérelemre felmentést adhat, melyet megkaptunk. Az engedélyünk az ÁHT 

módosításának köszönhetően 2015. november 30-ig érvényes volt, 2015-ben az 

engedélyünket ismét egy évvel megújítottuk, 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 hitel felvételére nincs lehetőség, ezért létkérdés 

a Társaság számára, hogy a folyószámláját a hitel biztosítása miatt megtarthassa.  

 

 

A pályázati források 2015. évi megemelkedése biztosította, hogy az egyéb bevételek csak 18 

millió Ft-tal estek vissza annak ellenére, hogy a társaság több mint 76 millió Ft-tal kapott 

kevesebb földalapú támogatást a jogszabályi módosítások miatt.  

 

A Társaság a 2015. évi gazdálkodását a korábbi előrejelzésekhez és a tervezetthez képest 

jóval kedvezőbb eredménnyel zárta, a nyereség: 124.025 eFt. A Társaság 2015. évi tervezett 

eredménye 5.094 eFt volt.  

 

A Társaság minimálisan növelni tudta 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 és vetőmagjai a mezőgazdasági 

termelőknél többlettermést, jobb minőségű, piacosabb terméket, racionálisabb, takarékosabb 

műtrágya és növényvédőszer felhasználást, egészségesebb élelmiszer, takarmány előállítást 

tesznek lehetővé.  

 

A kutatás fejlesztése és eredményeinek gyakorlati hasznosítása széleskörű hazai és 

nemzetközi kapcsolatokat igényel. A GK Kft-nek 2015-ben számos kutatási együttműködési, 

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

 

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 2013. 

dec. 31. 

Tény 2014. 

dec. 31. 
Terv 2015. 

Tény 2015. 

dec. 31. 

Index 

2015/2014 

Index 

tény/terv 

                  

1 A. Befektetett eszközök 1 726 037 1 915 852 1 912 415 2 552 742 133,24 133,48 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 22 352 14 566 8 570 6 482 44,50 75,64 

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 19 822 14 496 8 570 6 482 44.50 75,64 

6   Szellemi termékek 2 530 70 0 0 0 0 

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  1 693 633 1 893 015 1 891 405 2 536 760 134,01 134,12 

11   
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 773 797 812 423 837 234 1 543 203 189,95 184,32 

12   Műszaki berendezések, gépek, járművek 485 767 807 073 844 501 772 946 95,77 91,53 

13   Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 407 631 189 253 194 670 194 246 102,64 99,78 

14   Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0 

15   Beruházások, felújítások 26 438 84 266 15 000 26 365 31,30 175,77 

16   Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 

17   Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 10 052 8 271 12 440 9 500 114,86 76,37 

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 2 440 2440 2 440 2 440 100,00 100,00 

22 

  

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 

viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 

23   Egyéb tartósan adott kölcsön 7 612 5 831 10 000 7 060 121,08 70,60 

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 2013. 

dec. 31. 

Tény 2014. 

dec. 31. 
Terv 2015. 

Tény 2015. 

dec. 31. 

Index 

2015/2014 

Index 

tény/terv 

                  

26 B. Forgóeszközök 1 358 590 1 544 849 1 076 448 1 436 274 92,97 133,43 

27 I. KÉSZLETEK 755 687 874 523 630 078 871 547 99,66 138,32 

28   Anyagok 92 651 65 804 65 420 64 074 97,37 97,94 

29   Befejezetlen termelés és félkész termékek 186 537 180 039 184 870 375 814 208,74 203,29 

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

31   Késztermékek 452 288 622 790 369 787 245 847 39,48 66,48 

32   Áruk 22 939 5 889 10 000 184 958 3 450,74 1 849,58 

33   Készletekre adott előlegek 1 271 0 0 0 0 0 

34 II. KÖVETELÉSEK 252 411 481 453 365 870 403 841 83,88 110,38 

35   
Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) 247 374 395 602 355 870 367 170 92,81 103,18 

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 5 037 85 851 10 000 36 671 42,71 366,71 

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 350 492 188 873 80 500 160 886 85,18 199,86 

46   Pénztár, csekkek 1 544 2 573 500 872 33,89 174,40 

47   Bankbetétek 348 948 186 300 80 000 160 014 85,89 200,02 

48 C. Aktív időbeli elhatárolások 175 081 52 555 179 230 74 271 141,32 41,44 

49   Bevételek aktív időbeli elhatárolása 161 380 44 107 162 450 35 219 79,85 21,68 

50   

Költségek, ráfordítások aktív  időbeli  

elhatárolása 13 701 8 448 16 780 39 052 462,26 232,73 

51   Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

         

52   Eszközök összesen 3 259 708 3 513 256 3 168 093 4 063 287 115,66 128,26 
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"A" MÉRLEG Források (passzívák) 

 

       

       adatok eFt-ban 

Sor-

szám 
  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Tény 2014. 

dec. 31. 
Terv 2015. 

Tény 2015. 

dec. 31. 

Index 

2015/2014 

Index 

tény/terv 

                  

53 D. Saját tőke 2 106 160 2 240 746 2 165 279 2 387 850 106,56 110,28 

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

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 1 096 076 100 100 

58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -266 182 -118 094 -102 675 -22 114 18,73 21,54 

59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 194 178 232 784 232 784 255 863 109,91 109,91 

60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK  0 0  0 0 0 0 

61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 148 088 95 980 5 094 124 025 129,22 2 434,73 

62 E. Céltartalékok 43 107 0 65 000 0 0 0 

63   Céltartalék a várható kötelezettségekre 43 107 0 65 000 0 0 0 

64   Céltartalék a jövőbeni költségekre  0 0  0 0 0 0 

65   Egyéb céltartalék  0 0  0 0 0 0 

66 F. Kötelezettségek 680 407 861 693 530 154 1 293 711 150,14 244,03 

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 101 092 53 016 22 359 723 988 1 365,60 3 238,02 

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 101 092 53 016 22 359 11 376 21,46 50,88 

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  0 712 612 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 
"A" MÉRLEG Források (passzívák) 

       

       adatok eFt-ban 

Sor-

szám 
  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Tény 2014. 

dec. 31. 
Terv 2015. 

Tény 2015. 

dec. 31. 

Index 

2015/2014 

Index 

tény/terv 

                  

80 III. 

 
RÖVID LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK 579 315 808 677 507 795 569 723 70,45 112,20 

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 104 952 55 428 44 330 44 067 79,50 99,41 

84   Vevőktől kapott előlegek 865 16 852 20 000 39 467 234,20 197,34 

85   

Kötelezettségek áruszállításból és 

szolgáltatásból (szállítók) 
387 852 411 682 347 745 249 710 60,66 71,81 

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 85 646 324 715 95 720 236 479 72,83 247,05 

90 G. 
Passzív időbeli elhatárolások 

430 034 410 817 407 660 381 726 92,92 93,64 

91   Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2 845 2 886 3 300 3 068 106,31 92,97 

92   

Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása 
131 089 167 381 138 650 126 439 75,54 91,19 

93   Halasztott bevételek 296 100 240 550 265 710 252 219 104,85 94,92 

         

94   Források összesen 
3 259 708 3 513 256 3 168 093 4 063 287 115,66 128,26 
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 

       

(összköltség eljárással)     adatok eFt-ban 

Sor-

szám 
  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Tény 2014. 

dec. 31. 
Terv 2015. 

Tény 2015. 

dec. 31. 

Index 

2015/2014 

Index 

tény/terv 

                  

1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 135 656 2 268 973 2 482 097 2 272 649 100,16 91,56 

2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 296 705 241 516 245 320 265 440 109,91 108,20 

3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 2 432 361 2 510 489 2 727 417 2 538 089 101,10 93,06 

4 3 

Saját termelésű készletek 

állományváltozása ± 208 053 164 004 -104 743 -181 168 - 172,96 

5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 4 230 0 0 0 0 

6 II. 

Aktivált saját teljesítmények értéke 

(±03+04) 208 053 168 234 -104 743 -181 168 - 172,96 

7 III. Egyéb bevételek 408 680 429 130 326 544 411 615 95,92 126,05 

8   ebből: visszaírt értékvesztés 9 820 43 017 0 34 252 81,95 - 

9 5 Anyagköltség 720 864 660 904 653 666 614 367 95,96 93,99 

10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 809 868 893 653 792 588 582 882 65,22 73,54 

11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 43 400 35 801 45 570 38 849 108,51 85,25 

12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 64 822 8 583 8 000 40 829 475,70 510,36 

13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 953 10 929 10 000 10 522 96,28 105,22 

14 IV. 

Anyagjellegű ráfordítások 

(05+06+07+08+09) 1 645 907 1 609 870 1 509 824 1 287 449 79,97 85,27 

15 10 Bérköltség 628 590 667 744 671 934 671 789 100,61 99,98 

16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 162 640 172 868 178 148 178 546 103,28 100,22 

17 12 Bérjárulékok 193 675 208 194 220 552 217 759 104,59 98,73 

18 V. 

Személyi jellegű ráfordítások 

(10+11+12) 984 905 1 048 806 1 070 634 1 068 094 101,84 99,76 

19 VI. Értékcsökkenési leírás  133 765 200 350 208 210 212 659 106,14 102,14 

20 VII. Egyéb ráfordítások 121 870 154 821 87 896 84 117 54,33 95,70 

21   ebből: értékvesztés 61 765 25 407 15 000 35 820 140,98 238,80 

22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-VII) 162 647 94 006 72 654 116 217 123,63 159,96 
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 

       

(összköltség eljárással)     adatok eFt-ban 

Sor-

szám 

  

 

A tétel megnevezése 

 

 

Tény 2013. 

dec. 31. 

Tény 2014. 

dec. 31. 
Terv 2015. 

Tény 2015. 

dec. 31. 

Index 

2015/2014 

Index 

tény/terv 

                

23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 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 7 080 6 644 2 000 3 526 53,07 176,30 

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

31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 15 981 15 438 0 10 584 68,56 0 

32 VIII. 

Pénzügyi műveletek bevételei 

(13+14+15+16+17) 23 061 22 082 2 000 14 110 63,90 705,50 

33 18 
Befektetett pénzügyi eszközök 
árfolyamvesztesége 0 0 0 0 0 0 

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

35 19 
Fizetendő kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások 24 485 14 923 60 830 9 126 61,15 15,00 

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 13 135 5 185 8 730 6 700 129,22 76,75 

39 IX. 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

(18+19±20+21) 37 620 20 108 69 560 15 826 78,70 22,75 

40 B. 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE (VIII-IX) -14 559 1 974 -67 560 -1 716 - 2,54 

41 
C. 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 

EREDMÉNY (±A±B) 148 088 95 980 5 094 114 501 119,30 2 247,76 

42 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 11 033 0 0 

43 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 1 509 0 0 

44 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 0 9 524 0 0 

45 E. 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

(±C±D) 148 088 95 980 5 094 124 025 129,22 2 434,73 

46 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 

47 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 148 088 95 980 5 094 124 025 129,22 2 434,73 

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) 148 088 95 980 5 094 124 025 129,22 2 434,73 
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2011-ben változott a közhasznú szervezetek beszámolására vonatkozó jogszabály az új Civil 

Törvény (2011. évi CLXXV. törv.) elfogadásával. A korábbi beszámoló formátum megszűnt, 

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 eredmény-kimutatása 2015. 12. 31. 

 

      adatok eFt-ban 

    
Tény 2013. 

dec. 31. 

Tény 2014. 

dec. 31. 
Terv 2015. 

Tény 2015. 

dec. 31. 

Index 

2015/2014 

Index 

tény/terv 

A.) 
Összes  közhasznú  tevékenység  

bevétele 1 033 981 818 042 944 300 996 011 121,76 105,48 

1. 
Közhasznú  célra  működésre  kapott  

támogatás 57 719 32 586 35 000 16 839 51,68 48,11 

  a)  MNV-től kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 

  b)  államháztartás  alrendszerétől 57 719 32 586 35 000 16 839 51,68 48,11 

  c)  más  adományozótól  0 0 0 0 0 0 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 155 128 128 941 101 544 220 824 171,26 217,47 

3. 
Közhasznú  tevékenységből  származó  

bevétel 820 785 656 498 807 756 758 343 115,51 93,88 

4. Egyéb célszerinti tevékenység bevétele 349 17 0 5 29,41 - 

B.) Vállalkozási  tevékenység  bevétele 1 830 121 2 143 659 2 111 661 1 978 836 92,31 93,71 

C.) Összes  bevétel 2 864 102 2 961 701 3 055 961 2 974 847 100,44 97,35 

D.) Közhasznú  tevékenység  költségei 1 075 287 1 082 814 1 136 323 1 246 585 115,12 109,70 

  Anyagjellegű  ráfordítások 322 676 348 247 390 516 478 325 137,35 122,49 

  Személyi  jellegű  ráfordítások 638 277 610 191 632 451 622 428 102,01 98,42 

  Értékcsökkenési  leírás 84 200 120 207 64 545 132 456 110,19 205,21 

  Egyéb  ráfordítások 18 943 3 045 27 248 11 476 376,88 42,12 

  Pénzügyi  műveletek  ráfordításai 11 191 1 124 21 563 1 900 169,04 8,81 

  Rendkívüli  ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

E.)  Vállalkozási  tevékenység  költségei 1 640 727 1 782 907 1 914 544 1 604 237 89,98 83,79 

  Anyagjellegű  ráfordítások 1 115 178 1 093 389 1 224 051 990 292 90,57 80,90 

  Személyi  jellegű  ráfordítások 346 628 438 615 438 183 445 666 101,61 101,71 

  Értékcsökkenési  leírás 49 565 80 143 143 665 80 203 100,07 55,83 

  Egyéb ráfordítások 102 927 151 776 60 648 72 641 47,86 119,77 

  Pénzügyi  műveletek  ráfordításai 26 429 18 984 47 997 13 926 73,36 29,01 

  Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 1 509 - - 

          

F.)   Összes  költség,  ráfordítás 2 716 014  2 865 721 3 050 867 2 850 822 99,48 93,44 

G.) Adózás  előtti  eredmény   (C-F) 148 088 95 980 5 094 124 025 129,22 2.434,73 

H.)  Adófizetési  kötelezettség 0 0 0 0 0 0 

I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E) 189 394 360 752 197 117 374 599 103,84 190,04 

J.) Tárgyévi közhasznú eredmény   (A-D) -41 306 -264 772 -192 023 -250 574 94,64 130,49 
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Vagyoni helyzet bemutatása 2015-ben 

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

Tárgy év/Előző év 

Eszközök    

      Befektetett eszk. 1 915 852 2 552 742 133,24 

      Forgóeszközök 1 544 849 1 436 274 92,97 

      Aktív időbeli elh. 52 555 74 271 141,32 

Aktívák összesen 3 513 256 4 063 287 115,66 

Források    

      Saját tőke 2 240 746 2 387 850 106,56 

      Kötelezettségek 861 693 1 293 711 150,14 

      Passzív időbeli elh. 410 817 381 726 92,92 

Passzívák összesen 3 513 256 4 063 287 115,66 

 

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

be. Az Eszközöknél a Befektetett eszközök 33 %-os növekedését a 2015-ben végrehajtott 

jelentős fejlesztés, beruházás, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől 

vagyonkezelési szerződés alapján átvett 1.889 ha nyilvántartásba vétele eredményezte, 

forgóeszköz oldalon pedig a 7%-os visszaesés a követelések és pénzeszközök csökkenéséből 

adódik. Az aktív elhatárolások nőttel a költségek és ráfordítások elhatárolása miatt. Ennek 

oka, hogy egy elhúzódó reklamáció miatt egyik termeltetési bevételünket már csak 

mérlegzárást követően tudtuk érvényesíteni (2016-os bevétel), ezért az ehhez tartozó 2015-ös 

költségeket elhatároltuk. 

 

Meghatározó készletek alakulása:  

 

Termék Mennyiség (t) Mennyiség (t) Változás 

mennyiségben 

(t) 

Érték (eFt) Érték (eFt) Változás 

értékben (eFt) 

 2014. 2015.  2014. 2015.  

Kukorica F1 

késztermék 

467,84 225,84 -242,00 159.997 74.820 -85.177 

Napraforgó F1  29,33 11,32 -18,01 44.210 9.214 -34.996 

Búza és egyéb 

kalászos 

952,82 571,26 -381,56 69.012 39.440 -29.572 

Egyéb 3.539,97 2.621,60 -918,37 427.253 395.830 -31.423 

Összesen félkész és 

késztermék 
4.989,96 3.430,02 -1.559,94 700.472 519.304 -181.168 
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A félkész termékek záró éréke 273.457 eFt, a késztermékeké 245.847 eFt volt. A készleteknél 

értékvesztést számoltunk el 12.444 eFt értékben. A selejt mintegy 50 millió Ft volt. A saját 

termelésű készletek további csökkenése adódik, hogy 2015-ben áruként vásároltuk fel a szója 

termeltetett vetőmagot, mert a fehérje növényekre adott támogatás miatt nem tudtunk 

klasszikus termeltetési szerződéseket kötni, így más konstrukciót kellett alkalmaznunk. 

 

Vevőállomány megoszlása:             

 eFt-ban 

Követelések Belföldi vevőállomány Külföldi vevőállomány Vevőállomány összesen 

 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 

Követelések 

elismert összege 

420 168 363 504 7 730 33 259 427 898 396 763 

Határidőn belüli 

állomány 

85 245 158 353 513 0 85 758 158 353 

0-30 nap közötti 

állomány 

228 486 126 567 0 48 228 486 126 615 

31-90 nap közötti 

állomány 

84 104 56 448 4 121 23 949 88 225 80 397 

91-180 nap 

közötti állomány 

1 075 1 279 2 871 4 337 3 946 5 616 

181-365 nap 

közötti állomány 

5 602 9 761 0 4 601 5 602 14 362 

365 napon túli 

állomány 

15 656 11 096 225 324 15 581 11 420 

Követelések 

értékvesztése 

32 239 18 455 1 646 12 727 33 885 31 182 

Árfolyam-

különbözet 

  1 589 1 589  1 589  1 589 

Vevőállomány 

mérlegben 
387 929 345 049 7 673 22 121 395 602 367 170 

  

A táblázatból jól látszik, hogy a mérlegben szereplő vevőállomány 28 MFt-tal, a követelések 

elismert összege pedig 31 millió Ft-tal csökkent. Ha a vevőösszetételt elemezzük, azt látjuk, 

hogy a határidőn belüli állomány növekedett. Társaságunk 2015-ben is nagy gondot fordított 

a követelések behajtására, a problémás vevők személyes kezelésére. Egyedi elbírálás alapján 

próbáltunk megoldásokat találni a követelések mielőbbi beszedésére (terményátvétel, 

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

választottuk meg, egyéb biztosítékokat építettünk be a szerződésekbe. Sajnos ennek ellenére 

az árbevétel 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 7 456  6 102 

91-180 nap 3 047 2 719 

181-360 nap 13 483 11 617 

éven túli 2 938 2 938 

Összesen 26 924 23 376 

 

A korosító táblázatban szereplő összes értékvesztés tartalmazza az előző évek halmozott 

értékvesztését is. A külföldi, szlovák lejárt követelések esetében a behajtás nehézkessége és 

bizonytalansága miatt egyes követelésekre, melyek még nem haladják meg az egy évet, 

egyedi minősítés alapján 100%-ot számoltunk el. 

 

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

hozzájárult a lekötött tartalékban szereplő összeg is. A kötelezettségek 50 %-kal növekedtek, 

ezen belül az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek. Itt számoljuk el a befektetett eszközökkel 

szemben az NFA-tól vagyonkezelésbe vett ingatlanok (földterületek) értékét forrás oldalon. 

Ha az itt elszámolt 712 millió Ft kötelezettség növekedéssel nem számolunk, akkor 

megállapítható, hogy a többi kötelezettség vonatkozásában markáns, mintegy 281 millió Ft-os 

csökkenés következett be. Ennek oka, hogy a hosszúlejáratú lízing kötelezettségünkből 30 

millió Ft-ot kifizettünk, valamint szállítói kötelezettségünk is 162 millió Ft-tal kevesebb az 

előző évihez képest, illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek is csökkentek a pályázati 

előlegek elszámolása miatt. A passzív elhatárolásokon belül a halasztott bevételek aránya nőtt 

a pályázati beruházásoknak köszönhetően, a feloldás az értékcsökkenési leírás arányában 

történik majd. 

 

Sor-

szám 

Megnevezés Számítási mód 2015-ös adatok 

(eFt) 

Index 

2014. évre % 

Index 

2015. évre % 

1. Saját tőke változás  Saját tőke (záró) 

Saját tőke (nyitó) 

2.387.850 

2.240.746 

106,39 106,56 

2.  Saját tőke részarány Saját tőke (záró) 

Mérleg főösszeg 

2.387.850 

4.063.287  

63,78 58,77 

3.  Befektetett eszközök 

fedezettsége 

Saját tőke 

Befektetett eszk. 

2.387.850 

2.552.742  

116,96 93,54 

4. EBITDA Üzemi eredmény + 

ÉCS 

328.876 - - 
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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 az össztőkén belül. A befektetett eszközök fedezettsége 

kicsit csökkent, hiszen az eszközbeszerzések volumene nagyobb volt, mint a saját tőke 

növekedése, és itt is jelentős arányeltolódást okozott a vagyonkezelésbe vett ingatlanok 

értéke. 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. Ha a 

vagyonkezelt ingatlanok értékével korrigáljuk a mutatót, akkor az 129,77 %, ami jóval 100% 

feletti, és az előző évhez képest is jelentős javulást mutat. Az EBITDA előző évi értéke 

294.356 e Ft volt, a 2015-ös érték az üzemi eredmény és az értékcsökkenés növekedése miatt 

magasabb, ez a szám azt mutatja, hogy a beruházott eszközök költségnövekedése (ÉCS) 

nélkül a Társaság milyen eredményt tudott volna elérni.  

 

2/A. Bevételek elemzése 

 

Tárgyévi bevételek alakulása, összehasonlítva a 2013. és 2014. évi adatokkal, valamint a 

2015. évi tervvel: 

eFt-ban 

Megnevezés 2013. évi tény 

bevételek 

2014. évi 

tény 

bevételek 

2015. évi 

tény 

bevételek 

2015. évi 

tervezett 

bevétel 

Index % 

2015/2014 

Index % 

 tény/terv 

Közhasznú 

bevétel 

1.033.981 818.042 996.011 944.300 121,76 105,48 

Vállalkozási 

bevétel 

1 830.121 2.143.659 1.978.836 2.111.661 92,31 93,71 

Összes bevétel 2.864.102 2.961.701 2.974.847 3.055.961 100,44 97,35 

 

Áttekintve az adatokat megállapítható, hogy a Társaság bevételei közel az előző évi szinten 

valósultak meg, a tervezettől azonban 2,6 %-kal elmaradnak. A fenti táblázatból jól látszik, 

hogy a közhasznú bevételek a megelőző évekről áthúzódó pályázati elszámolások miatt 

jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a vállalkozási bevételek a külső szolgáltatások 

csökkenése miatt (vetőmagüzemi, termeltetési) visszaestek.  

 

2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is a Társaság a megalapozó beruházások és fejlesztések 

következtében képes volt saját vállalkozási bevételeiből, annak eredményéből finanszírozni a 
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közhasznú feladatokat annak ellenére, hogy sem normatív, sem egyéb támogatásban 

(pályázatokat kivéve), forrás-kiegészítésben nem részesül a társaság 2013 óta. 

 

A kimagasló értékekkel bíró szegedi nemesítésű fajták vetőmagjainak kereskedelmi 

tevékenysége, a pályázati elszámolások együttesen eredményezték, hogy 2015-ben a Társaság 

megőrizte bevételeit, sőt valamelyest növelni is tudta, és a jelentős értékcsökkenési ráfordítás 

mellett, az forrás-kiegészítés elmaradása ellenére 124 millió Ft eredményt tudott elérni. A 

vállalkozási bevételekben nem játszik szerepet a tervben szereplő tárgyi eszköz értékesítés 

bevétele, hiszen a tervezett ingatlan értékesítések nem valósultak meg (125 millió Ft). 

 

Az árbevételen belül növekedett az export bevételünk is annak ellenére, hogy az értékesítés 

feltételei nem javultak Ukrajna felé, ugyanakkor nyitottunk új területek irányába, így 

Szlovákia, Olaszország felé. A kereskedelemmel kapcsolatos további elképzelésünk, hogy 

növeljük az export lehetőségeket, marketing tevékenységünket, ennek egyik lépése, hogy saját 

területi képviselőt foglalkoztatunk Szlovákiában.  

 

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

nőtt az előző évhez képest, a tervezett szinttől azonban elmarad. Export oldalon ennek az oka 

a tervezett ukrán napraforgó és repce vetőmag értékesítés meghiúsulása az ukrajnai politikai 

helyzet miatt. Ugyanakkor ismételten nagy sikert hozott a szója vetőmag értékesítés, melynek 

termeltetését a támogatási rendszer következtében növeltük 2014-ben, hogy 2015 tavaszára 

megfelelő mennyiségű árualapot tudjunk biztosítani. Az elmúlt években komoly bevételt 

realizáltunk a hat évvel ezelőtt létrehozott Fajtaoltalmi Kft-n keresztül, mely a nem 

szerződéssel alátámasztott jogdíjak beszedésére jött létre. Sajnálatos módon ez a bevételünk is 

csökkenést mutat, bár ennek ellenére nőttek a jogdíj bevételeink, de a tervezettet nem érték el. 

Jelentős visszaesés mutatkozik az egyéb szolgáltatásoknál, a Vetőmagüzemi bérmunka és a 

céltermelés bevétele is csökkent, a 2013-as rekordtermések, az eladatlan vetőmagkészletek 

ezen a területen is befolyásolták társaságunk gazdálkodását. További fejlesztésekkel, 

modernizálással ez a bevétel a jövőben még növelhető.  

 

Értékesítési bevételek (nettó árbevétel) megoszlása 
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eFt-ban 

Bevétel jogcíme 2013. dec. 31. 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. 2015. évi terv Index 

2015/2014 %-

ban 

Index 

tény/terv %-

ban 

Belföldi 

értékesítés árbev. 

1.157.976 1.172.780 1.402.382 1.486.168 119,58 94,36 

Külföldi 

értékesítés árbev. 

211.283 220.382 254.116 199.840 115,31 127,16 

Szaktanácsadás, 

együttműködés 

39.205 54.677 91.314 33.180 167,06 275,21 

Fajtahasználati 

díj 

4.785 4.621 2.074 3.500 44,88 59,26 

Találmányi díj 405.505 354.212 380.053 397.059 107,30 95,72 

Külföldi 

találmányi díj 

26.604 20.064 11.324 16.720 56,44 67,73 

Külföldi 

együttműködés 

28.875 1.070 0 28.760 0 0 

Közvetített 

szolgáltatás 

7.985 9.869 11.645 8.500 118,00 137,00 

Lakbér, vízdíj 742 798 710 800 88,97 88,75 

Eseti bérbeadás 16.887 21.263 11.269 17.890 53,00 62,99 

Egyéb 

szolgáltatás 

532.514 650.753 373.202 535.000 57,35 69,76 

Összesen 2.432.361 2.510.489 2.538.089 2.727.417 101,10 93,06 

 

 

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

eFt-ban 

 Árbevétel 

2013. 

Árbevétel 

2014. 

Árbevétel 

2015. 

Index 

2015/2014. 

Kalászos vetőmagvak 301.063 264.272 324.933 122,95 

Kukorica F1 340.736 390.762 371.965 95,19 

Napraforgó F1 112.299 44.314 28.938 65,30 

Repce vetőmag 74.962 101.980 78.825 77,29 

Szója vetőmag 216.547 301.356 550.453 182,66 

Egyéb növények 323.652 290.478 301.344 103,74 

Összesen 1.369.259 1.393.162 1.656.498 118,90 

 

A táblázatból jól látszik, hogy a kukorica, a napraforgó és a repce kivételével mindenhol 

növekedés következett be. A napraforgó előző évekbeli magas értéke az ukrán exportnak  volt 

köszönhető, sajnos a politikai helyzet 2015-ben sem tette lehetővé az értékesítést. A szója 

vetőmag piaci jelenléte egyértelműen siker már évek óta, a bevétel a 2014-es 

rekordértékesítési év után is jelentősen növekedni tudott.  

 

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 tartjuk, nem sikerült az ingatlanok eladása. Az 

ingatlanok meghirdetése több formában is megtörtént. Az eladási árat az értékbecslő cég által 
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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 ingatlanpiac Szegeden évek óta stagnál, kínálati piac alakult ki, és az 

újszegedi területeinket az Önkormányzat a városfejlesztési tervei kapcsán súlyos 

kötöttségekkel terhelte.  

 

Az Egyéb bevételek alakulása:  

 
 eFt-ban 

 

Bevétel jogcíme 

 

2013. dec. 31. 

 

2014. dec. 31. 

 

2015. dec. 31. 

 

2015. évi terv 

Index 

2015/2014 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Értékesített 

tárgyi esz. 

Immat. javak 

21.899 25 18.983 125.300 75.932,00 15,15 

Gázolaj jövedéki 

visszatérítés 
16.130 16.020 15.574 12.000 97,22 129,78 

Visszaírt 

értékvesztés 
9.820 43.017 34.252 0 79,62 0 

Biztosítói 

kártérítés 
1.057 1.148 1.589 0 138,41 0 

Földalapú tám. 122.630 128.819 52.717 35.000 40,92 150,62 

Alapítói forrás 

kieg. 
0 0 0 0 0 0 

VM közhasznú 

támogatás 
0 0 0 0 0 0 

Konzorciumi 

pályázat 
110.930 47.167 161.075 - 341,50 - 

OTKA pályázat 9.396 10.814 26.140 - 241,72 - 

TÉT pály. 0 0 1.879 - 0 - 

Phare, Interreg. 

Pály. 
23.721 20.033 0 - 0 - 

FM pályázat 2.184 28.827 31.730 - 110,07 - 

EU pályázat 8.897 22.100 0 - 0 - 

Pályázatok 

összesen 
155.128 128.941 220.824 101.544 171,26 217,47 

Munkanélküli 

fogl. tám. 
7.772 3.380 0 0 0 0 

Kapott kártérítés 1.280 0 0 0 0 0 

Halasztott 

bevételekből 

visszaírt 

49.679 56.345 63.106 50.515 112,00 124,92 

Különféle egyéb 

bev. 
23.285 51.435 4.570 2.185 9,23 166,37 

Egyéb bevételek 

összesen 
408.680 429.130 411.615 326.544 95,92 126,05 

 

 

Egyéb bevételek között kiemelt hányadot képzett korábban a földalapú támogatás, mely 2015-

ben jogszabályi változások miatt drasztikusan visszaesett. A pályázati bevételek a 2014-ről 

áthúzódó bevételek (mintegy 220 millió Ft) miatt jelentős eredményt hoztak a 
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Társaságunknak. 2016-ban ezzel a típusú bevétellel aligha számolhatunk, elbírálás csak az év 

második felében történik, bevételre pedig csak valószínűleg a következő évben. A pályázati 

tevékenységről részletesen beszámolunk a 3/C fejezetben. 

Pénzügyi műveletek bevételei és rendkívüli bevételek 

eFt-ban 

 

Bevétel jogcíme 

 

2013. dec. 31. 

 

2014. dec. 31. 

 

2015. dec. 31. 

 

2015. évi terv 

Index 

2015/2014 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Pénzügyi 

műveletek 

bevételei 

23.061 22.082 14.110 2.000 63,90 705,5 

Rendkívüli 

bevétel 

0 0 11.033 0 0 0 

 

A pénzügyi műveletek bevétele jelentősen visszaesett az elmúlt évhez képest. A devizás 

tételeket év végén értékeltük (313,12 Ft-os EUR árfolyam). Rendkívüli bevételek között 

számoltuk el az előző évi előírt behajtási költségátalány elengedett összegét. 

 

 2/B. A költségek elemzése 

eFt-ban 

Megnevezés 2013. évi tény 

költség 

2014. évi tény 

költség 

2015. évi tény 

költség 

2015. évi 

tervezett 

költség  

Index % 

2015/2014 

Index % 

tény/terv 

Aktivált saját telj. 

értéke* 

208.053 168.234 -181.168 -14.743 - 172,96 

Anyag 720.864 660.904 614.367 653.666 95,96 93,99 

Szolgáltatás 853.268 929.454 621.731 838.158 66,89 74,18 

Elábé + közv. szolg.  

ért. 

71.775 19.512 51.351 18.000 263,18 285,28 

Bérköltség 628.590 667.744 671.789 671.934 100,61 99,98 

Személyi jell. egyéb 162.640 172.868 178.546 178.148 103,28 100,22 

Járulékok 193.675 208.194 217.759 220.552 104,59 98,73 

Értékcsökkenés 133.765 200.350 212.659 208.210 106,14 102,14 

Egyéb ráfordítás 121.870 154.821 84.117 87.896 54,33 95,70 

Pü. műveletek 

ráfordításai 

37.620 20.108 15.826 69.560 78,70 22,75 

Rendkívüli ráf. 0 0 11.033 0 0 0 

Összesen 

 

2.716.014 2.865.721 2.850.822 3.050.867 99,48 93,44 

*Az aktivált saját teljesítmények előjelét úgy kell figyelembe venni, hogy amennyiben az negatív, akkor költség növelő, amennyiben pozitív, 

akkor költség csökkentő hatása van. 

 

A fenti táblázat adataiból megállapítható, hogy a költségek összességében jelentősen 

elmaradnak a tervezettől, és alatta maradtak az előző évinek is. Ez egyrészt a termeltetési 

szerződés (szója) megváltoztatása indokolja, másrészt a kevesebb szolgáltatási bevétel is 

alacsonyabb költségszintet indukált.  
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Ha az anyagjellegű ráfordításokat elemezzük, megállapítható, hogy az a tavalyi szinthez 

képest csökkent, visszaesett az anyagköltség és a szolgáltatások költsége is. Korábban 

említettük, hogy ennek oka a szója termeltetési szerződések megváltoztatása volt. A 

termeltetési volumenre jellemző, hogy a kukorica előállítás csökkent, míg a szója növekedett.  

 

Az anyagköltségeket elemezve megállapítható, hogy számottevően visszaesett a vegyszerek 

értéke, a korábbi emelkedés a pályázati tevékenységgel volt összefüggésben. Csökkent az 

előző évhez a gázolaj, motorgáz felhasználása, az irodaszer és az energia költség 

(vetőmagüzemi szolgáltatások visszaesésének következménye). Megemelkedett a műtrágya, 

növényvédőszer (szója oltóport is itt tartjuk nyilván, mely önmagában mintegy 50 millió Ft-os 

kiadás), alkatrészek és göngyölegek, ez utóbbi egyenes következménye a 2015. évi nagy 

mennyiségű árualap feldolgozásának (zsákok, raklapok stb.).  

Az anyagköltség alakulása: 

 

eFt-ban 

Anyagköltség 

megnevezése 

2013. dec. 31. 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. 2015. évi terv Index 

2015/2014 %-

ban 

Index 

tény/terv %-

ban 

Vegyszer 4.556 21.414 5.762 5.000 26,91 115,24 

Tüzelőanyagok 578 220 139 100 63,18 139,00 

Benzin 3.585 3.846 2.537 3.500 65,96 72,49 

Gázolaj 98.479 92.918 90.669 103.018 97,58 88,01 

Motorgáz 9.994 11.000 7.780 8.560 70,73 90,89 

Kenőanyagok 3.435 3.990 4.077 3.500 102,18 116,49 

Irodaszer, 

nyomtatvány 

4.237 3.661 2.947 3.250 80,50 90,68 

Műtrágya, 

növényvédőszer 

268.360 250.763 280.152 296.659 111,72 94,44 

Mg-i termékek, 

termények 

71.442 29.429 21.789 10.550 74,04 206,53 

Alkatrészek 33.259 33.878 36.085 32.504 106,51 111,02 

Egyéb 

fenntartási 

anyagok 

7.626 11.851 9.496 10.000 80,13 94,96 

Gyártási 

alapanyagok 

11.555 9.800 6.936 7.500 70,78 92,48 

Göngyölegek 23.782 25.709 26.858 28.775 104,47 93,34 

Védőfelszerelés 1.724 3.295 2.944 3.000 89,35 98,13 

Gázenergia 74.542 67.246 43.168 63.970 64,19 67,48 

Villamos 

energia 

50.037 45.511 37.113 42.250 82,87 87,84 

Víz- és 

csatornadíj 

11.638 12.655 4.343 7.500 34,32 57,91 
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Egyéb anyagok 42.035 33.718 31.572 21.030 93,64 150,18 

Összesen 720.864 660.904 614.367 653.666 92,96 93,99 

 

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 

- elsősegély felszerelések, egyéb védőanyagok 

- méhcsalád, madárriasztó, kutyaeledel 

- fajtatáblák, fenyőkaró táblához stb. 

 

 

Az igénybevett szolgáltatások költségnemet tekintve a tényköltség nagyságrendekkel elmarad 

az előző évi és a terv számoktól is. A táblázatból látható, hogy jelentős csökkenés következett 

be a termeltetési szolgáltatásoknál. Mint ahogy arra az anyagban már utalás történt, ennek oka 

a szója vetőmag termeltetés eltérő konstrukciója. Természetesen a következő tavaszi szezonra 

a megfelelő árualapunk rendelkezésre áll. A kereskedelmi forgalom növekedésével 

megemelkedett a fuvarozás költsége is. A tavaszi és az őszi vetőmagokat az egész ország 

területére kiszállítottuk, a vetőmag árszintjének növekedésével az árrés már megfelelő 

fedezetet nyújtott a fuvardíjra.  

 

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

lízingelt eszközök lízing díja is. Emelkedést mutat a javítás, karbantartási költség is, 

különböző épületek karbantartása, központi telephely tetőjavítása stb. következtében. 

Csökkent az igénybe vett mezőgazdasági szolgáltatások értéke is, ez összefüggésben van a 

gépparkunk modernizációjával, egyre kevésbé szorulunk külső mezőgazdasági szolgáltatókra. 
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Növényvizsgálat költsége is emelkedést mutat az elmúlt évhez képest, ennek oka, hogy a 

külföldi tenyészkert költségét itt számoltuk el. A licencia díj a külföldi nemesítésű szóják 

utáni díjat tartalmazza. 

 

Az igénybevett szolgáltatásokat az alábbi táblázat részletezi: 

 

 
eFt-ban 

Szolgáltatás 

megnevezése 

2013. dec. 31. 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. 2015. évi terv Index 

2015/2014 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Fuvardíj, szállítás 36.932 42.937 52.496 45.726 122,26 114,81 

Bérleti díj 24.526 27.850 23.828 25.362 85,56 93,95 

Javítás, karb. 72.658 37.711 52.622 35.420 139,54 148,57 

Reklám, prop. 7.550 16.333 31.874 25.620 195,15 124,41 

Kiállítás, vásár 2.582 3.254 825 1.000 25,35 82,50 

Tanfolyam, 

oktatás 

3.202 1.674 1.770 2.000 105,73 88,50 

Kiküldetés 6.882 4.872 4.850 4.850 99,55 100,00 

Autópályadíj 1.488 2.014 2.128 2.100 105,66 101,33 

Internet, posta, 

telefon 

15.379 14.053 13.069 15.612 93,00 83,71 

Tagdíj 4.253 3.737 6.192 3.850 165,69 160,83 

Napilapok, 

szakkönyvek 

3.417 4.527 5.137 4.590 113,47 111,92 

Szemétszállítás 2.390 2.291 3.069 2.500 133,96 122,76 

Növényvizsgálat 12.611 22.665 29.233 34.750 128,98 58,76 

Vám, illetékek 117 2 204 0 10.200,00 - 

Mg-i szolgáltatás 110.223 109.951 59.511 65.790 54,12 90,45 

Termeltetési 

szolgáltatás 

287.297 431.712 130.994 366.312 30,34 35,76 

NÉBIH 

vizsgálatok 

32.212 21.275 16.561 18.720 77,84 88,47 

Biztonsági 

szolgálatok 

9.600 9.614 10.922 9.980 113,61 109,44 

Munka-, tűz-, 

érintésvédelem 

6.409 8.051 6.306 8.120 78,33 77,66 

Üzemorvos 2.149 2.338 2.451 2.500 104,83 98,04 

Licencdíj 28.229 8.706 16.150 10.000 185,50 161,50 

Rágcsálóirtás 2.451 2.465 3.401 2.500 137,97 136,04 

Fénymásolás 3.211 3.443 3.519 3.500 102,21 100,54 

Máshová nem 

tart. szolg. 

134.100 112.178 117.146 101.786 94,28 121,87 

SZOLG. ÖSSZ. 809.868 893.653 582.882 792.588 65,22 73,54 

Szabadalmi díj 4.670 4.564 4.494 4.500 98,47 99,87 

Hatósági díj 6.205 2.977 1.978 2.500 66,44 79,12 

Bankköltség 12.802 13.016 14.386 13.726 110,53 104,81 

Biztosítási díj 19.723 15.244 17.991 24.844 118,02 72,42 

EGYÉB SZOLG. 

ÖSSZESEN 

43.400 35.801 38.849 45.570 108,51 85,25 

MINDÖSSZESEN 853.268 929.454 621.731 838.158 66,89 74,18 

 

A máshová nem tartozó szolgáltatások az alábbi tételeket tartalmazzák:  

- a Website-ért kifizetett összeg 

- vállalkozói díjak területi képviselők részére 

- rendszerfelügyeleti díjak 

- ügynök 
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Létszám és bérgazdálkodás 

 

 

2015. évi tervezett adatok  

 

 
 

Megnevezés 

Átl. stat. áll. 

létszám  - fő - 

Kereset-tömeg 

eFt 

Átlag- kereset 

Ft/fő/hó 

Főállású munkaviszonyban 

foglalkoztatottak 

- Fizikai 

- Szellemi 

 

 

102 

140 

 

 

191.458 

442.042 

 

 

156.420 

263.120 

                            Összesen 242 633.500 218.147 

Megbízási díjak, tiszteletdíjak  25.624  

Egyéb  12.810  

Korrigált bázis MINDÖSSZESEN                              671.934  

 

 

 

2015. évi tény adatok 

 

 
 

Megnevezés 

Átl. stat. áll. 

létszám  - fő - 

Kereset-tömeg 

eFt 

Átlag- kereset 

Ft/fő/hó 

Főállású munkaviszonyban 

foglalkoztatottak 

- Fizikai 

- Szellemi 

 

 

98 

137 

 

 

206.344 

422.885 

 

 

175.463 

257.229 

                            Összesen 235 629.229 223.131 

Egyéb fogl. megbízási díjak, tiszteletdíjak  42.560  

MINDÖSSZESEN                              671.789  

 

 

Index adatok (2015. évi TÉNY/2015. évi TERV)  
 

Létszám:  235/242*100                 =         97,11 %. 

Keresettömeg:  671.789/671.934*100   =         99,98 % 

Átlagkereset:  223.131/218.147*100   =       102,28 % 

Index adatok (2015. évi TÉNY/2014. évi TÉNY)  
 

Létszám:  235/240*100              =       97,92 %. 

Keresettömeg:  671.789/671.744         =     100,61 % 

Átlagkereset:  223.131/219.803*100 =     101,51 % 

 

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

annak ellenére, hogy az utolsó negyedévben a volt ügyvezető felmondási ideje miatt dupla 

ügyvezetői bér került elszámolásra. Társaságunk bértömeg gazdálkodást folytat, a  

átlagkereset növekedés forrását a pályázati többletbevétel biztosította. 2015-ben az 
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eredményesebb gazdálkodás érdekében a Társaság felső és középvezetői részére prémium 

kitűzésére került sor, melynek nagyságrendje személyenként ½-6 havi bér között mozgott, 

feladatkitűzéstől függően. Előleg kifizetésére nem került sor, a prémiumok a beszámolóban 

előírásra kerültek, kifizetésükre a beszámoló elfogadását követően kerül sor. 

 

A Társaság az alkalmazotti létszámot 2007 óta 73 fővel csökkentette. A létszám véleményünk 

szerint nem csökkenthető tovább, mert az már a működést veszélyeztetné.A Kft-nél a 

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

diszkrét növekedést (5-8 fő) tervezünk. 2015-ben is nagy hangsúlyt fektettünk a 

generációváltásra, ezért a kutatási területeken igyekeztünk fiatal szakembereket felvenni, 

illetve megtartani. Ilyen esetben az átmeneti párhuzamos foglalkoztatás elengedhetetlen, 

hiszen a nyugdíjba vonuló kutatónak sok év tapasztalatát, gyakorlatát kell átadnia a következő 

generációnak. 

 

A bérköltség megoszlása az alábbi: 

eFt-ban 

Jogcím 

megnevezése 

2013. dec. 31. 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. 2015. évi terv Index 

2015/2014 %-

ban 

Index 

tény/terv %-

ban 

Alapilletmény 501.784 531.293 524.785 526.725 98,78 99,63 

Illetménypótlék 17.835 23.769 21.839 22.670 91,88 96,33 

Kiegészítő 

fizetés 

67.658 69.323 74.809 68.425 107,91 109,33 

Egyéb bér 1.209 555 2.788 500 502,34 557,60 

Prémium 19.610 23.450 10.800 15.450 46,06 69,90 

Jutalom 1.447 0 17.621 17.454 - 100,96 

Vesz. pótlék 768 0 0 0 0 0 

Tiszteletdíj 1.920 1.920 1.920 1.920 100,00 100,00 

Megbízási díj 16.359 17.434 17.227 18.790 98,81 91,68 

Összesen 628.590 667.744 671.789 671.934 100,61 99.98 

 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések  

 

A személyi jellegű egyéb juttatás a tervezett szint felett valósult meg 398 eFt-tal. 2015-ben 

megemelkedett a betegszabadság, táppénz összege, ezt tervezéskor előrelátni nem lehetett. A 

találmányi díjak emelkedése összefügg eredményességünkkel :a forgalomnövekedés egyenes 

következménye. 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 
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%-a a Társaság bevétele.  A rekreációs támogatás bérarányos, ennek 50 %-a utalványként 

került az idén kifizetésre. A cafetéria keretünk az elmúlt évekhez képest nem változott, 

személyenként továbbra is bruttó 250 ezer Ft. A reprezentációs költség csökkent az előző 

évhez képest, hiszen a 2014-ben megtartott 90. éves évforduló jelentősen megemelte a bázis 

értékeket.  

 

eFt-ban 

Megnevezés 2013. dec. 31. 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. 2015. évi terv Index 

2015/2014 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Betegszabadság  2 033 3 526 3 876 3 500 109,93 110,74 
1/3 táppénz 482 1 532 2 370 1 500 154,70 158,00 

Találmányi díj 39 317 36 770 45 740 38 650 124,39 118,34 
Végkielégítés  1 395 868 1 003 500 115,55 200,60 

Rekreációs 

támogatás 
20 904 23 206 14 431 22 725 63,50 63,50 

Munkába járás 

költségei 
4 684 4 833 4 171 4 890 86,30 85,30 

9 Ft/km térítés 9 302 8 885 8 186 8 775 92,13 93,29 
Napidíj 2 020 948 2 962 1 000 312,45 296,20 

Szociális juttatás 355 449 439 500 97,77 87,80 
Étkezési /Erzsébet 

utalvány 
39 668 44 015 54 105 45 750 122,92 118,26 

Üdülési 

hozz./SZÉP kártya 
15 780 17 335 17 579 17 500 101,41 100,45 

Egyéb Cafeteria 7 036 6 614 5 728 6 670 86,60 85,88 

Reprezentáció, 

szakmai bemutatók 
17 518 21 451 15 404 23 538 71,91 65,44 

Iskolakezdési 

támogatás 
2 146 2 436 2 552 2 650 104,76 96,30 

Összesen 162 640 172 868 178 546 178 148 100,22 103,28 

 

 

Járulékok alakulása: 

 

 

eFt-ban 

Járulék 2013. dec. 

31. 

2014. dec. 

31. 

2015. dec. 

31. 

2015. évi 

terv 

Index 

2015/2014 

%-ban 

Index 

tény/terv %-

ban 

Egészségügyi 

hozzájárulás 
30 650 22 735 38 950 35 535 171,32 109,61 

Szocho 129 246 147 548 140 241 145 219 95,05 96,57 

Munkaerőpiaci hozz. 0 57 0 0 0 0 
Rehabilitációs 

hozzájárulás 
7 716 9 259 9 356 9 850 101,05 94,98 

Szakképzési 

hozzájárulás 
8 342 8 668 8 989 9 500 103,70 94,62 

Egyszerűsített 

foglalkoztatás járuléka 
1 930 1 946 1 729 1 950 88,85 88,67 

Személyi jell. utáni 

SZJA 
15 791 17 981 18 494 18 500 102,85 99,97 

Összesen 193 675 208 194 217 759 220 552 104,59 98,73 

 

A járulékok az előző évihez képest megemelkedtek, hiszen a 2012-ben bevezetett 

kedvezmények többsége 2 évig volt biztosított (munkanélküliek, pályakezdők, GYED-ről, 

GYES-ről visszatérők támogatása). 2010 óta nagy terhet ró a Társaságra a rehabilitációs 
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hozzájárulás, illetve a szakképzési hozzájárulás fizetése. Korábban ezen járulékelemek 

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

kikerültünk a kedvezményezetti körből.  

 

Az értékcsökkenési leírás 2 %-kal meghaladja a tervezett szintet, ennek oka a 2015 évi 

beruházások aktiválása, elsősorban a pályázati beszerzéseké (terv: 208.210 eFt, tény: 212.659 

eFt, előző évi: 200.350 eFt). Az elmúlt néhány évben jelentős eszközfejlesztéseket hajtottunk 

végre, 2011 és 2014 között az aktiválások értéke meghaladta a 1.368 mFt-ot. 

 

Aktiválások 2015-ben: 

 

eFt-ban 

Megnevezés Aktivált bruttó érték 

Raktárépület 500 m2 37 815  

Kisfeszültségű légvezeték Dénesmajor 5 375  

Kukorica fosztó A&K 30 975 

Güttler henger PW 640 SL 3 610 

Vetőgép John Deere 26 200 

Fajsúlyszeparátor 22 475 

Bauer Linestar csat öntözőgép 4 600 

Targonca Toyota Tonero 7 726 

Nissan Navara NCJ-059 5 762 

Ford Transit NDP-432 4 847 

Nissan Navara NFJ-494 5 761 

Ford Fiesta NGN-809 3 622 

Ford Tarnsit Custom NGN-807 5 666 

Hyundai Tucson NHS-463 7 446 

Víztisztító berendezés Androna 1 273 

Lakókocsi Weinsberg 400LK 4 391 

Fóliasátor Táplán 2  4 995 

Kerti fedett-pavilon 1 715 

Számítástechnikai eszközök 2 766 

Egyéb, 1 millió Ft alatti 10 582 

Összesen 197 602 

 

Az Aktivált saját teljesítmények értéke kevesebb, mint a tervezett szint és az előző évinél is. 

Ez szintén összefüggésben van a szója termeltetési szerződések megváltozásával, hiszen nem 

saját készletként került be a nyers vetőmag a könyvelési tételek közé, hanem áruként (terv: -

104.743 eFt, tény: -181.168 eFt, előző évi: 168.234 eFt).  

 

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

központi telephelyünkre, 4 évre visszamenőleg kiszabta az adót, bírsággal, késedelmi 

pótlékkal együtt. A közigazgatási bíróság a perben az önkormányzat javára döntött, ezért 

mérlegünkben elszámoltuk az adó, a bírság és a pótlék korábban (2014. évi mérleg) elszámolt 

és a teljes megítélt összeg közötti különbözetet. A jelentős összeg (76 millió Ft) kifizetésére 

részletfizetési kedvezményt kértünk, mely hozzájárulás mérlegzárást követően meg is 

érkezett, így Társaságunknak 36 hónap alatt kell az összeget megtérítenie. 

 
eFt-ban 

Megnevezés 2013. évi tény 2014. évi tény 2015. évi tény 2015. évi terv Index 

2015/2014 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Ért. tárgyi 

eszk. 

nyilvántart. 

értéke 

1.541 0 2.560 37.500 - 6,83 

Bírság, 

kártérítés, 

kés. kamat 

1.206 27.104 2.225 1.000 8,21 222,50 

Céltartalék 0 0 0 0 0 0 

Behajtási 

költségát. 

0 17.294 7.403 0 42,81 0 

Értékvesztés 61.765 25.407 35.820 15.000 140,98 238,80 

Különféle 

egyéb ráf. 

57.358 85.016 36.109 34.396 42,48 104,98 

Összesen 121.870 154.821 84.117 87.896 54,33 95,70 

 

 

Értékvesztést könyveltünk el a vevőkövetelésekre, készletekre. Egyéb tételek között 

szerepelnek az átzárási veszteségek, valamint a Fajtaoltalmi Kft részére kifizetett működési 

hozzájárulás összege is (8.279 eFt). A tervben a behajtási költségátalánnyal nem számoltunk, 

illetve az értékvesztést is kevesebbre becsültük. Behajtási költségátalányt az új Ptk. hozta 

életre. Arról rendelkezett, hogy minden késedelmesen kifizetett számla után 40 EUR-nak 

megfelelő összeget kell felszámítani a számla jogosultja javára. Ennek az elszámolása történt 

meg az egyéb ráfordítások között. Mérlegzárást követően született ezzel kapcsolatban a 

jogszabály módosítás, melyet 2016-ban az elszámolásoknál már figyelembe fogunk venni. 

 

A pénzügyi műveletek ráfordításai csökkentek az előző évihez képest, hiszen 2015-ben a 

fizetett kamatok mértéke alacsonyabb volt a tervezettnél és az előző évinél is. A korábbi évek 

alapítói forrás-kiegészítéseinek és a megnövekedett árbevételnek köszönhetően Társaságunk 

csak csekély mértékben használta ki hitellehetőségeit, így a klasszikus hitelkamat összege 

viszonylag alacsony volt a teljes kamaton belül (lízing kamatok). Árfolyam ingadozásból 
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2015-ben is jelentős ráfordításunk keletkezett, de ezt ellensúlyozta az elkönyvelt pénzügyi 

bevétel. 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

 
eFt-ban 

Megnevezés 2013. évi tény 2014. évi tény 2015. évi tény 2015. évi terv Index 

2015/2014 %-

ban 

Index tény/terv 

%-ban 

Fizetett 

kamatok 

24.485 14.923 9.126 60.830 61,15 15,00 

Forgóeszk. 

között 

kimutatott 

árf. veszt. 

6.602 2.718 0 0 0 0 

Átváltás, 

értékesítés 

árf. veszt. 

6.533 2.467 6.700 8.730 271,58 76,75 

Összesen 

 

37.620 20.108 15.826 69.560 78,70 22,75 

 

 

 

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 
Kalászos 

Főosztály 
405.365 549.675 449.891 458.168 13.895 148.737 -44.526. 91.507 

Agrotechnika 73.500 28.454 76.151 44.795 7.059 6.548 -2.651 -16.341 

Kukorica 

Főosztály 
285.069 274.478 264.145 231.726 55.317 70.495 20.924 42.752 

Napraforgó 

Osztály 
25.000 11.372 64.946 71.018 -31.895 -52.174 -39.946 -59.646 

Vetőmagüzem 418.300 347.375 380.328 318.472 119.073 108.578 37.972 28.903 

Termelés és 

Agronómia 
653.796 619.630 694.313 603.038 50.129 94.946 -40.517 16.592 

Táplán-

szentkereszt 
326.081 199.012 324.669 207.274 41.260 15.275 1.413 -8.262 

Kereskedelem 766.850 944.851 694.424 916.331 108.864 114.852 72.425 28.520 
Központi 102.000 0 102.000 0 0 0 0 0 

Összesen 

 
3.055.961 2.974.847 3.050.867 2.850.822 363.702 507.257 5.094 124.025 
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eFt-ban 
Szervezet Bevétel 

2014 

Bevétel  

2015 

Költség  

2014 

Költség  

2015 

Szerv. 

eredm. 

2014 

Szerv. 

eredm. 

2015 

Társ. 

eredm. 

2014 

Társ. 

eredm. 

2015 
Kalászos 

Főosztály 
426.355 549.675 496.960 458.168 -21.921 148.737 -70.605 91.507 

Agrotechnika 67.994 28.454 82.181 44.795 -4.891 6.548 -14.187 -16.341 
Kukorica 

Főosztály 
255.983 274.478 238.624 231.726 39.658 70.495 17.359 42.752 

Napraforgó 

Osztály 
24.807 11.372 65.483 71.018 -34.006 -52.174 -40.676 -59.646 

Vetőmagüzem 474.776 347.375 391.366 318.472 196.833 108.578 83.410 28.903 

Termelés és 

Agronómia 
696.787 619.630 620.879 603.038 126.931 94.946 75.908 16.592 

Táplán-

szentkereszt 
203.408 199.012 182.249 207.274 45.390 15.275 21.159 -8.262 

Kereskedelem 692.944 944.851 669.332 916.331 72.227 114.852 23.612 28.520 
Központi 118.647 0 118.647 0 0 0 0 0 

Összesen 

 
2.961.701 2.974.847 2.865.721 2.850.822 420.221 507.257 95.980 124.025 

 

 

A két táblázat adataiból megállapítható, hogy a Kalászos Főosztály 2015. évi teljesítménye 

messze meghaladja mind az előző évit, mind pedig a tervet. Ennek oka elsősorban a pályázati 

bevételek időbeli eltolódása, hiszen előző évről rengeteg pályázati elszámolásunk húzódott át 

2015-re. A tényköltség ugyan meghaladta a tervezett szintet, de 38 mFt-tal alatta marad az 

előző évinek. Az eredményt a bevételek jelentős emelkedése biztosította. A főosztály szakmai 

beszámolóját a 3/A/1. fejezet tartalmazza. 

 

Agrotechnikai Osztályhoz tartozik a fülöpszállási és az öthalmi telephelyünk üzemeltetése, 

valamint az agrotechnikai kísérletek. A szervezeti egység eredményessége jelentősen elmarad 

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

csökkenése a költségek jelentős növekedése mellett (anyagköltség, értékcsökkenési leírás). 

Ebben az évben a szervezeti egység kevesebb külső megbízást végzett, mint korábban, illetve, 

mint amennyit tervezett. A szervezeti egység 2016. január 1-ét követően már a NAIK-ban 

végzi tevékenységét. A szervezeti egység beszámolóját a 3/A/5. fejezet tartalmazza. 

 

A Kukorica Főosztály 2015-ben sikeres esztendőt zárt, a tavaszi értékesítésekből származó 

bevételei ugyan alatta maradtak a tervezettnek, de meghaladták az előző évit, ugyanakkor 

költségeit is jelentősen visszafogta mind a tervezett, mind pedig az előző évihez képest. E két 

tényező együttesen eredményezte, hogy az előző évihez képest 25 millió Ft-tal, a tervhez 

képest pedig 22 millió Ft-tal tudta növelni eredményességét. A szervezeti egység szakmai 

beszámolóját a 3/A/2. fejezet tartalmazza. 
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A Napraforgó osztály eredménye romlást mutat mind a tervezett, mind pedig az előző évihez 

képest, ennek oka, hogy a korábbi ukrán piacon meglévő pozícióját a napraforgó a válságos 

helyzet miatt elvesztette, így az osztály bevételei elmaradnak a tervezettől és az előző évitől 

is. 2012-ben a szervezetnél jelentős szervezeti átalakítást hajtottunk végre, ez létszámleépítést 

és feladat átcsoportosítást is jelentett. A napraforgó F1 értékesítés is átterelődött az 

alacsonyabb árszínvonalú keleti piacok felé, így 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 

bejelentettek is kielégítően szerepeltek. A napraforgó kutatásunk 2016. január 01-től a NAIK 

NÖKO-val együttműködve fogja ellátni feladatát. A szervezeti egység szakmai beszámolóját 

a 3/A/3. fejezet tartalmazza. 

 

A Vetőmagüzem eredménye csökkent mind az előző évi, mind pedig a tervhez képest, ennek 

oka, hogy a külső cégek által megrendelt szolgáltatások visszaestek a korábbi évek 

felhalmozódott vetőmagkészleteinek köszönhetően. A jövőben szeretnénk visszaszerezni 

partnereinket annak érdekében, hogy kapacitásainkat megfelelően ki tudjuk használni. A 

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

 

 A Termelés és Agronómia Főosztály eredménye elmarad az előző évitől, de meghaladja a 

tervezett szintet. Az előző évi elmaradás oka, hogy a földalapú támogatásunk 76 millió Ft-tal 

csökkent, ez nagymértékben befolyásolja a termelés eredményességét. Általánosságban 

megállapítható, hogy 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 romlást mutat mind a tervhez, mind pedig az előző 

évhez képest. Itt is több beruházást hajtottunk végre az elmúlt 5 évben, az amortizációs 
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költség bevétel oldalon történő kitermelése nagy terhet ró a szervezeti egységre, és a 

földalapú támogatás elmaradása ennél az egységnél is jelentős bevételkiesést eredményezett. 

Az Állomás legnagyobb forgalma a repce és szója vetőmagból származik, melynek 

termeltetését és értékesítés a Kereskedelmi Osztállyal közösen végzik. A szervezeti egység 

szakmai beszámolóját a 3/A/4. fejezet tartalmazza. 

 

A Kereskedelmi Osztály bevétele és költségei meghaladják mind a tervezett, mind pedig az 

előző évit, szervezeti eredménye nagymértékben meghaladja az előző évit, azonban a 

központi költség vetítési alapjának átrendeződésével az eredményük nem éri el a tervezett 

szintet. Jelenleg 8 belföldi és 2 külföldi területi képviselőnk van. 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) visszaosztja nemesítési részlegeknek. 2012-től a kalászos 

értékesítés terén fokozatosan új gyakorlat került kialakításra, ezen vetőmagvak értékesítését is  

egyre jelentőseb hányadban a területi képviselők végzik. A kereskedelmi szervezet célja, hogy 

minél több bevételre tegyen szert, melyet utána átadva a nemesítő részlegeknek, azok további 

K+F tevékenységre használhatnak fel. 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 2015-ös adatok 

(eFt) 

Index 

2014. évre % 

Index 

2015. évre % 

1. Likviditási mutató I. 

(Fizetőképességi gyorsráta) 

Pénzeszközök 

rövid lej. kötelez. 

160.886 

569.723 

23,36 28,24 

2. Likviditási mutató II. 

 

pénzeszk+ követ. 

rövid lej. kötelez. 

564.727 

569.723 

 

82,89 99,12 

3. Likviditási mutató III. Forgóeszközök 

rövid lej. kötelez. 

1.436.274 

569.723 

 

191,03 252,00 

4.  Eladósodottság Kötelezettségek 

saját tőke 

1.293.711 

2.387.850 

 

38,46 54,18 

5. Tőkeellátottság Saját tőke 

Forr. összesen 

2.387.850 

4.063.287 

 

63,78 58,77 
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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 28 %, mely a napi kötelezettségek 

teljesítésére többnyire elegendő, de biztonságos tartalékokat nem nyújt. 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 annak ellenére nem fenyegeti, hogy a 

mutató a vagyonkezelésbe kapott ingatlanok értékének hosszúlejáratú kötelezettségek közötti 

nyilvántartásával nőtt. Megállapítható, hogy az előző évi adatokhoz képest mindhárom 

likviditási mutató javult a rövidlejáratú kötelezettségek csökkenése miatt, az eladósodottság 

mértéke viszont nőtt a fent említett okok miatt.. A tőke-ellátottsági mutató romlott, de így is 

meghaladja az 50%-ot. 

 

 

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

 

 

 

A társaságunk felé fennálló lejárt követeléseket az eredménytelen fizetési felszólítást 

követően elsődlegesen peren kívüli 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. 

 

2015-ben 1 esetben indítottunk polgári peres eljárást. A Takarmányszervíz Kft 

(Csehimindszent) adós minőségi hibára hivatkozva nem fizette ki a szója törtszem vételárát, 

ezért keresetlevelet nyújtottunk be ellene.  Az első fokú eljárásban  a Szombathelyi 

Járásbíróság 1.G.40.001/2016. számú ítéletében jogosnak mondta ki követelésünket.  Az ítélet 

nem jogerős. 
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2015-ben három esetben indítottunk peren kívüli Fizetési Meghagyásos eljárást, mely alapján 

két adós (Euro Mag Kft – Szolnok, és Bakonyi Lajos adós Nagyszokoly) kifizette tartozását, a 

harmadik adós Csonka Zsolt adós (Csurgó) ellen az eljárás folyamatban van. 

 

A 2015 előtti években indult eljárások közül három adós ellen indult végrehajtási eljárás 

folyamatban van.  

 

Egy adós ellen büntető eljárásban érvényesítettük követelésünket, mely során a 

kintlévőségünk megtérült, de a büntető eljárás még nem zárult le jogerősen. 

 

A társaságunk székhelyén lévő ingatlanokra a szegedi önkormányzat által kirótt magas 

összegű építményadó miatt indított peres eljárás lezárult.  A Gyulai Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság ítéletében kimondta a kirótt ingatlan adó jogosságát.  Az adó és járulékai 

megfizetésére (76 millió Ft) 3 évre szóló részletfizetési megállapodást kötöttünk a Szegedi 

Polgármesteri Hivatallal mérlegzárást követően. 

 

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 2012. 

évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók 

adatait, amelyeket azóta rendszeresen aktualizálunk. 

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

betartottuk. Társaságunknál 4 tagú felügyelő bizottság működik. Az FB tagjait 2018. 

december 31-ig az alapítói jogkört gyakorló Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ az 

1/2015. (2015.11.30.) számú alapítói határozattal választotta meg, és díjazásukat is 

megállapította. 
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3./  A társaság vezető tisztségviselőinek havi díjazását a jogszabályok szerint az alapítói 

jogkört gyakorló Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ állapítja meg. 

4./ 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.  

5./ 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.  

 

3. A GABONAKUTATÓ KFT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE 
 

Összefoglalás 

Öt 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 2015-ben tovább 

gazdagította a hazai fajták és hibridek választékát, 2 hibridkukorica (GKT 3213, Kenéz CR), 

1 tritikále (GK Maros), 1 őszi búza (GK Bakony), 1 durumbúza (GK Julidur) és 1 

káposztarepce (GK Csenge) kapott állami elismerést.  

A Nemzeti Fajtalistán a GK Kft-nek jelenleg (2016. márc.25) 131 államilag elismert fajtája 

van (1. Melléklet). 

 

Külföldön, Litvániában 1 kukorica hibrid  (IDA MGT), Oroszorszában 3 kukorica hibrid (GS 

180, GS 210, GS 240), Fehéroroszországban 1 kukorica hibrid (GS 210), Moldáviában  4 

kukorica hibrid (IDA MGT, GS 210, GS 260, Sarolta), Ausztriában 1 kukorica hibrid 

(Dekánia),  Dániában 1 hibridrepce (LOKI) és Romániában 2 káposztarepce (GK Csenge, 

GK Réka) kapott állami elismerést. 

 

Növényfajta oltalomban Magyarországon 2015-ben 1 búza (GK Pilis), 3 kukorica (TK202, 

TK195, TK175) és 1 silócirok (GK Áron) részesült.  
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Érvényes szabadalmi oltalommal vagy fajta oltalommal védett fajtáink, hibridjeink száma 45 

(részletesen 2. Mellékletben). 

Ezenkívűl van két ipari szabadalmunk a funkcionális élelmiszergyártás területén. 

Új növényfajta oltalmi bejelentés 2015-ben: 1 búza, 1 tavaszi árpa, 8 kukorica és 1 silócirok. 

Ezekkel együtt jelenleg összesen 20 növényfajta oltalmi és 1 ipari szabadalmi bejelentés van 

folyamatban. 

 

A NÉBIH hivatalos kísérleteibe 2015-ben összesen 29 új fajtajelöltet küldött a GK Kft 

vizsgálatra, ezek: 10 új őszi búza fajtajelölt (GK 51.15, GK 09.15, GK 22.15, GK 38.15, 

GK 16.15, GK 27.15 , GK 28.15, GK 20.15, GK 41.15, GK 377.14, Táplán2015-2), 5 

hibridkukorica (GKT3215, GKT3388, GKT3382, GKT3485, GKT3476), 2 napraforgó (GK 

IMI1501, GK IMI1502), 2 tönkölybúza (GK Fehér-1, GK Fehér-3), 2 tritikále (GK Tc82-15, 

GK Tc 95-15), 4 szemescirok hibrid (EXP 1, EXP 2, EXP 3, EXP 4) és 3 árpa (GKH 30-15, 

GKH 38-15, Táplán2015-1). 

 Ezekkel és a második valamint a harmadik éves fajtajelöltek együtt a NÉBIH kísérleteiben 

2015-ben több mint 40 fajtajelöltünket vizsgálták. 

 

A kukorica hibridek közül 2015-ben 5 Szlovákiában, 4 Moldáviában került bejelentésre. 

 

A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaitól 2015-ben összesen 109 publikáció 

jelent meg (5. Melléklet). Impakt faktorral rendelkező tudományos folyóiratokban 3 

publikáció jelent meg, míg impakt faktorral nem rendelkező folyóiratokban és konferencia 

kiadványokban 16.  ISBN jelű könyvekben 27 absztraktot és könyvfejezetet írtak 

munkatársaink. Az alább felsorolt ismeretterjesztő szakmai kiadványokban (Agrofórum, 

Magyar Mezőgazdaság, Mezőhír) 16 cikk jelent meg szerzőink tollából. Egyéb 

kiadványokban 47 esetben publikáltunk. 

Külön kiemelendő a tudományos konferenciákon való részvétel, melyekből 25 magyar 

konferenciákhoz kapcsolódó szakirodalmi közlés és 15 nemzetközi szimpóziumokhoz kötődő 

publikáció jelent meg. 

A Kft tudományos eredményeinek közzétételét szakmai-tudományos rendezvények 

szervezésével, rendezésével is segítette (összesen 56 rendezvény, köztük 6 saját és 7 

másokkal közös szervezésű. 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.  
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A vetőmag forgalmazásunk érdekében fajtáink megismertetésére 2015-ben több mint 90 

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

üzemi kísérleteket, összesen 133 kísérletet (64 helyen kukorica, 15 helyen szója, 7 helyen 

repce és 47 helyen kalászos, 8. Melléklet), és mintegy 56 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 2015 évben:  

január 1. dr. Matuz János a Szegedi Tudományegyetemen „profesor emeritus” címet 

március 15-én: Dr. Proksza János Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Dr. Kálmán 

László Magyar Arany Érdemkereszt, Dr. Lele István Miniszteri Elismerő Oklevél, Dr. Papp 

Tiborné Életfa Emlékplakett Bronz fokozat 

augusztus 20-án:  Nagy Sándor Miniszteri  Elismerő Oklevél, Tápai Dezsőné Életfa 

Emlékplakett bronz fokozat 

2015. dec. 17-én: Dr. Mesterházy Ákos  Gábor Dénes díj  
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3/A. GK KFT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 

 

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. 2008 jan. 1-vel az FVM a GK Kht-t átadta az MNV ZRT-

nek, azzal, hogy az alapítói jogokat gyakorolja és működtesse azt. A Társasági Törvény 

módosítása kötelezte Társaságot az átalakulásra, így 2009. január elsejétől egyszerű 

névváltozással és alapítói okirat módosítással átalakult közhasznú nonprofit korlátolt 

felelősségű társasággá, azóta Gabonakutató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaságként működik. Tekintettel a kialakult súlyos gazdasági válságra, amely a 

Kft-nek komoly pénzügyi nehézségeket okozott, az MNV ZRt 2009-2012-ig rendkívüli forrás 

kiegészítést nyújtott a közhasznú feladatok megvalósítására, ill. folytatására.  

2013-ban a társaság ismét tulajdonost váltott, az 1467/2013 (VII. 24.) kormány határozat 

értelmében a GK Kft önállósága megtartásával 2013 szept. 1-től a Vidékfejlesztési 

Minisztériumhoz került a megalakult agrárkutató hálózatba. Sajnos ettől kezdve a Kft 

közhasznú tevékenységének finanszírozásához semmiféle támogatást nem kapott ill. nem kap. 

Így azt a Gabonakutató az elnyert pályázatokból és saját egyéb bevételeiből (jogdíjak, 

vetőmag és árunövény termelés, forgalmazás) finanszírozta és finanszírozza azt.  

A 2011. évi CLXXXI. törvény és a 1997 évi CLVI. törvény 26.§ alapján a GK Kft 2015 évi 

közhasznú kutatási témái 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 fajták nemesítéséhez.  

2. Egyéb kalászos gabonafélék - tritikálé, árpa, zab - nemesítését megalapozó genetikai, 

nemesítési és módszertani háttérkutatások  

3. Molekuláris genetikai és szövettenyésztési módszerekkel, kórtani és szántóföldi 

teljesítménykísérletekkel értékes kukorica genotípusok izolálása, valamint 

betegségeknek és kártevőknek ellenálló, kiváló alkalmazkodóképességű, 
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takarmányozási, ipari és energetikai célú kukorica, takarmánycirok populációk 

előállítása és értékelése.  

4. 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.  

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

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

6. 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.  

7. 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.  

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 2015-ben végzett közhasznú tevékenységének ismertetése továbbiakban 

a tulajdonos által jóváhagyott közhasznú kutatási tervének az előzőekben felsorolt 7 

témacsoportja szerint történik. 
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3/A/1. BÚZA  NEMESÍTÉSE ÉS ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 

A téma részletes címe: 

1. 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 őszi búza és durum búza fajták 

nemesítéséhez.  

Célok: 

Búzanemesítés alapozása, fejlesztése 

 Gombabetegségekkel, és vírusokkal szembeni rezisztenciaforrások feltárása, 

nemesítési felhasználása, az alapanyagként hasznosítható törzsek fenntartása és az erre 

irányuló szelekciós módszerek fejlesztése. Fontosabb kórokozóknál 

populációgenetikai vizsgálatok. A kutatási anyag, fajták és jelöltek toxikológiai 

tulajdonságainak vizsgálata.  

 Szárazságot jobban tűrő, télálló és az összes abiotikus stresszhatáshoz kiválóan 

alkalmazkodó, kedvezőtlenebb körülmények között, alacsony költségszinten („low-

input”) is termelhető, továbbá öko- vagy biotermék előállítására is alkalmas aestivum 

és durum búza alapanyagok felkutatása, velük keresztezési program létrehozása, majd 

a kiválasztott stressztűrő törzsekből fajtajelöltek előállítása.  Az abiotikus környezeti 

stresszekkel szemben ellenállóbb fajták nemesítése hozzájárul a szegedi kalászos 

fajtaszortiment termésbiztonságához, ezáltal a köztermesztésbe kerülő fajták 

piacossága nő. 

 Nemesítési rendszerünk folyamatos korszerűsítése, hatékonyságának növelése új 

szelekciós módszerek alkalmazása révén (DH technológia alkalmazása és integrálása, 

markerszelekció). 

 Biotechnológiai és molekuláris genetikai kutatások különleges értékű törzsek (javító 

minőségű, betegség-ellenálló, stressz toleráns stb.) előállítására, fontos donor 

genotípusok ellenállóságának tisztázása. 

 Nemesítési alapanyagok komplex lisztminőség vizsgálatának javítása a jó minőségű 

törzsek korai azonosítására, a minőségi fajtaelőállítás termesztéstechnológiai kutatásai, 

valamint a fajok/fajták felhasználási orientációjának meghatározása. 

Kalászos génbank fenntartása 

 A több ezer tételt tartalmazó kalászos génbank fontos forrása és alapja a kalászos 

fajok, fajták diverzitás fenntartásának és a jövő nemesítésének. A génbanki 

tevékenységünk fejlesztését folyamatosan végezzük, célunk hogy megőrizzük a 

szegedi kalászos nemesítés kiindulási anyagait és a teljes régió génpoolját.  
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3/A/1.1. BÚZA (TRITICUM AESTIVUM ÉS TRITICUM DURUM) NEMESÍTÉSE 

dr. Cseuz László 

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, stressz élettani, biotechnológiai, beltartalmi és lisztvizsgálatok végzése új, az 

eddigieknél értékesebb nemesítési alapanyagok előállítása érdekében.  

 

Legfontosabb eredmények: 

 

2015-ben növényfajta-oltalomban 1 őszi búzafajta (GK Pilis) részesült és elkezdődött az 

oltalmi eljárás 1 újabb őszi búzafajta (GK Szilárd) szabadalmi védettségének megnyerésére. 

Állami elismerést 1 őszi búza fajta (GK Bakony) és egy őszi durumbúza fajta (GK Julidur) 

kapott.  

2015 őszén 11 új őszi kenyérbúza fajtajelöltünk került be a NÉBIH kísérleteibe: 

Bejelentési név kombináció éréscsoport 

őszi búza fajtajelöltek   

GK 09.15 Hunyad/Tisza I. 

GK 16.15 2*Du//Ttj/Zo   II. 

GK 20.15  Petur/Verecke II. 

GK 22.15 Richmond/Bazilika III. 

GK 27.15 Smaragd///2*In/Kd   I. 

GK 28.15 Korall/Petur I. 

GK 38.15 Ati/Ldw//Kal/Ati I. 

GK 41.15 Petur/Carlo//Ati/Ver I. 

GK 51.15                    Körös/3/K8090.10.86//Zo/Szlk  I. 

GK 377.14 Delabrad / Dorina /3/ Zg167.86 / Csö // Az III. 

Táplán 2015-2 Gavain / He82 // NST 91 III. 

 

A frissen bejelentett első éves fajtajelöltekkel együtt kenyérbúzából 20 fajtajelöltünket vizsgál 

a NÉBIH.  

A legnagyobb területen termesztett fajtáink GK Csillag, GK Békés, GK Körös, GK Berény, 

GK Kalász, GK Petur, 2015-ben is jól szerepeltek a köztermesztésben. A legnagyobb 

területen termesztett GK Csillag (amely már negyedik éve Magyarország legnagyobb 

területen termesztett búzafajtája) tovább növelte részarányát.  

 

Újabb fajtáink közül pedig a GK Körös és a GK Szilárd fajták területe nőtt jelentősen. Kiváló 

termőképességüknek és reológiai (extenzográfos) tulajdonságaiknak köszönhetően legújabb 

búzafajtáink (GK Futár, GK Pilis, GK Ígéret, GK Bakony) iránt is élénkülő kereslet 

mutatkozik, fajtakínálatunk továbbra is széles alapokon nyugszik.  
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1.1.1. A búzanemesítés alapozása, fejlesztése 

 

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

 

A Gabonakutató Nonprofit Kft Kalászos Nemesítési Főosztálya - az országban jelentős, és 

bővülő területen (a vetésterület mintegy 30-35%-a kb. 350-400 ezer ha) termesztik a szegedi 

búzafajtákat - igazolják, hogy a búzakutatás támogatása nemzetgazdasági szinten, 

többszörösen megtérült. A négy évtizedes búzanemesítési program által létrehozott nemesítési 

alapanyagból az elkövetkező években még számos értékes, nagy területen termesztett fajta 

elismerése várható. 

Minden sikeres növénynemesítési program alapvető feltétele olyan kutatások folytatása, 

amelyek értékes alapanyagot szolgáltatnak hasznosítható fajták előállításához. Nemesítés 

módszertani, biotechnológiai, kórtani, rezisztencia-genetikai, stresszélettani, 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.  

A 2014/2015 búzaév nehezen indult. A magágy elkészítését és a vetést is többször 

megszakította a csapadékos időjárás (1. ábra). A rendkívül változékony idő miatt ezért úgy 

döntöttünk, hogy a vetést nem Szegeden, hanem a tájkísérletek helyszínein kezdjük. Így a 

vetést először Sátorhelyen végeztük el, de az állandóan változó időjárás miatt a többi 

tájkísérleti helyszínen csak később, apránként tudtuk befejezni a munkát. Szegeden az október 

közepe és vége rendkívül csapadékos volt (összesen 68 mm esett). A csapadék a teljes 

vetésidőszak alatt akadályozta a munkát.  
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  1. ábra - Az elmúlt tenyészidőszak csapadék adatai mm-ben. Szeged, 2014-15. 

Ennek ellenére mind Szegeden, mind a tájkísérletek helyszínein (Szeged-Kecskés, Szeged-

Öthalom, Kiszombor, Kisújszállás, Felsőgagy, Sátorhely, Kocs, Táplánszentkereszt) optimális 

minőségben sikerült befejeznünk a vetési munkákat, ami azonban áthúzódott novemberre.   
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A vetést követően a nedves talajnak köszönhetően a kelés is gyorsan lezajlott. A 

tenyészkertjeinkbe vetett növényállomány jól kelt és megfelelő állapotban ment a télbe.  

2015. év első negyedében az átlagosnál jóval több csapadék hullott (január:55,9 mm, február: 

23,2 mm, március: 34 mm), de a tavasz inkább meleg és száraz volt (április: 12,2 mm, május: 

67,5 mm, június: 17 mm). A talajban tárolt nagy mennyiségű nedvesség miatt azonban a 

sokszor igen magas hőmérséklet mellett sem alakult ki szárazság stressz. A levél- és 

kalászbetegségek nem okoztak a 2014 évihez hasonló epidémiát. Egyedül a 

Táplánszentkereszti tájkísérletünket sújtotta egy jelentős sárgarozsda járvány. A száraz 

időjárás a többi gombabetegség (lisztharmat (Blumeria graminis), levélrozsda (Puccinia 

recondita), levélfoltosság (Drechslera sp., Septoria sp.) járványszintű kialakulását is 

megakadályozta. A búza kalászolását követően Délkelet-Magyarországon sok helyütt 

ismeretlen eredetű kalászfehéredést regisztráltak. A fehéredést kiváltó okok, kórtaniak 

(toxintermelő és toxint nem termelő fusarium fajok) és fiziológiak voltak.  

A régiónkra jellemző abiogén stresszek ebben az évben elkerülték a Kárpát–medencét. Sem a 

téli fagy, sem a nyári hőség és szárazság sem sújtotta számottevően az őszi kalászosokat.  

Az abiogén stresszek hiánya miatt kiegyenlített búzatörzseink hidegtűrését és szárazságtűrését 

provokatív körülmények között teszteltük. A szárazságtűrő képességet üvegházi stressz-

diagnosztika rendszerben illetve esőárnyékoló berendezés alatt ellenőrizzük. Törzseink télálló 

képességét 2014 évtől szabadföldi tesztkísérletekben vizsgáljuk. A kísérlet egysoros parcelláit 

a Hargita megyei Küküllőkeményfalva közelében vetettük el. 

 

Az alkalmazott nemesítési rendszer 

Búzanemesítési rendszerünk a klasszikus pedigré módszeren alapul (2. ábra). 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 ugyanott, 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 követelményekre szelektáljuk azokat. A kórtani szelekciót segíti, hogy az F2 és az azt 

követő F3-F4 generációt betegség-fogékony spraeder sorokkal együtt vetjük, és ez utóbbiakat 

mesterségesen fertőzzük szárrozsdával. A kísérleteket párás, betegségeknek kitett 

körülmények között teszteljük (Maty-ér, Szeged), így gyakorlatilag minden évben tudunk 

levélrozsda és lisztharmat ellenálló képességre is szelektálni. Az agronómiai és kórtani 

szempontból megfelelő növényekrőlérés után kalászokat szedünk, amelyeket külön külön 

csépelünk el, és  szemtermés bonítálása alapján tovább válogatjuk. 

A kiválasztott termését egyenként kalászutódsorokba (F3) vetjük. A morfológiailag 

kiegyenlített, agronómiai és kórtani szempontból legjobbnak ítélt kalászutód-sorok jutnak 

tovább a teljesítmény kísérletekbe. E sorok (F3-F5) termését ismétlés nélküli, információs 

teljesítménykísérletbe („B” kísérlet) vetjük el. A teljesítmény kísérletekben nyolc soros, 

parcellákat vetünk (parcellaméret 6,5 m2). Ezzel párhuzamosan a genetikai tisztaságot 

kalászutódsorokban tartjuk fenn. 
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2. ábra. A búzanemesítés folyamata Szegeden 

A legjobban szereplő törzsek termőképességét ezután randomizált négyismétléses kísérletben 

(„C” kísérlet) majd 5 termőhelyes kísérletekben („D” kísérlet) vizsgáljuk. Ekkor már minden 

törzsnek van vetőmag-szaporítása és 48 kalászutódsora. A legjobb, fejlett törzsek tesztelését 

ezután, az ország 8-10, ökológiailag eltérő termőhelyén beállított „tájtörzs” kísérletben 

folytatjuk. 
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Ősszel 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 növénykórtani tesztek (levélbetegségek 

és kalászbetegségek, vírusfertőződés), télállósági, szárazság-tolerancia és beltartalmi 

laborvizsgálatok segítik. 

 

Szelekciós nyomás, a búzanemesítési program legfontosabb számai 

 A szabad elvirágzású kalászos nemesítési programok sajátja 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 enyhébb szelekciót 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. 

  

2014/2015 évi búza tenyészkertünk 

 

1. táblázat. Nemesítési programunk legfontosabb számai 2014/2015-ben 

 

 

Keresztezés, F1 generáció 

A 2014/15 búza évben az üvegházban és a szántóföldön összesen közel 1200 keresztezést 

végeztünk el. A keresztezéseket kézi kasztrálással, izolálással és kézi pörgetéses (Mexican 

twirling method) beporzással végeztük.  

2015-ben több mint ezer F1 kombinációt neveltünk fel (legnagyobb részüket üvegházban), 

melyeket aratás után az F2 szelekciós kertbe vetettük el.  

Nemesítési lépcső kombinácó (db) parcella termőhely

•Keresztezés 1200 - Szeged üvegház

•F1 276 323 Kecskés, Üvegház

•F2 658 1859 Szeged-Kecskés

•Kalászutódsorok (F3-F4) 25920 25920 Szeged-Kecskés

•Információs (B) kísérletek (F4-F5) 1870 2 040 Szeged-Kecskés

•Ismétléses (C) kísérletek (F5-F6) 286 1248 Szeged-Kecskés

•Ismétléses (D) kísérletek (F6-F7)   63 1440 5 termőhelyen

•Ismétléses (E) kísérletek (F7-F8)  40 1728 9 termőhelyen

•B, C & D szaporítás kalászsorok 29232 29232 Szeged-Kecskés

•C & D szaporítás parcellák 349 349 Kecskés, Kiszombor

•Kiegyenlített törzsek szaporításai 40 120 Szeged-Kecskés

•Fajtajelöltek fajtafenntartásai 9 2268 Kecskés, Kiszombor

•Élő fajták fajtafenntartásai 8 1872 Kecskés, Kiszombor

•Fajták, jelöltek szaporításai 25 25 Kiszombor

•Bázisvetőmag (SE) előállítások 29 29 Kiszombor

•Összes vetett parcella 68 453 parcella (+15-20 000pc)

•Összes vetett nemesítési célú terület                                      35,2 ha
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Szegregáló populációk 

F2-ből mintegy 600 kombinációból vetettünk kb. 1900 egysoros parcellát a szelekciós kertbe. 

Az F2 generációból és a kalászszelekciós kertből mintegy 60-70 000 kalászt válogattunk ki, 

amelyekből a cséplés és szembonitálás után 2014 őszén 27 kalászszelekciós kísérleti egységet 

(összesen 25.920 kalászutódsor) vetettünk el, amelyben mintegy 4-4.500 genotípus (F3-F4 

generáció) foglal helyet. 

Az F3 és F4 kalászutódsorokból több mint 14.000 szelektált, fenotípusosan kiegyenlített 

kalászutódsort arattunk le, majd szembonitálás és minőségvizsgálati gyorsteszt (NIR) 

eredményeik alapján 1.914, kontrollokkal együtt 2088 törzs került 2015 őszén elvetésre 87, 

egyenként 24 parcellás „B” törzskísérletbe ismétlés nélkül. A fentieken kívül minden „B” 

törzsnek 12 kalászutódsora volt elvetve, így az információs kísérletek genetikai tisztaságát 

több mint 25.000 kalászutódsorban tartottuk fönn. 

2015 év őszén 12, négyismétléses C-törzs kísérletet vetettünk. Itt már minden genotípus 

rendelkezik szaporítás parcellával (26 m2) és kombinációnként 48-48 kalászutód sorral is. A 

kiegyenlített törzseinket 5 termőhelyes (5 x 288 parcella) és 10 termőhelyes (10 x 196 

parcella) tájkísérleti hálózatunkban teszteltük terméspotenciálra és adaptációs képességre. 

Bejelentés előtt álló törzseinknek egyenként 117 m2-es szaporítás parcellái vannak. 

 

Ismétlés nélküli teljesítmény kísérletek (B törzs kísérletek) 

dr. Papp Mária  

 

A 2015-ben learatott „B” törzsek terméseredményei a következőkben foglalhatók össze: 

A 2014/2015. évi tenyészidőszakban 85 „B” törzskísérletben összesen 1.848 db őszi búza ill. 

őszi durum búza törzset (F4-F8 generáció) vizsgáltunk ismétlés nélkül 6,5 m2-es parcellákban 

Szeged-Kecskés telepen. Kísérletenként két kontroll fajtát, az Mv Kikelet és a GK Petur 

fajtákat alkalmaztuk (néhány kísérletben szükség szerint hármat), melyek termésének átlagát 

vettük figyelembe az értékelésnél. Gombaölőszeres kezelést nem végeztünk a kísérletekben.  

A vizsgált törzsek közül 263 (14,2 %) nyújtott kontroll feletti termést, 1.585 (85,8 %) a 

kontroll alatt teljesített (3. ábra). 
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2. ábra. 
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A „C” törzskísérleteket két termőhelyen (Szeged-Kecskés és Kiszombor) vetettük el 4 

ismétlésben. Minden „C” törzs rendelkezik 48 kalászutód-sorral és egy 27 m2-es szaporítás 

parcellával. A „C” törzsek szaporítása ezért 220 szaporítás parcellából és 10.560 kalászutód-

sorból áll. 

 

Négy ismétléses teljesítmény kísérletek (C törzs kísérletek) és a több termőhelyes 

teljesítmény kísérletek (tájkísérletek) 

Fónad Péter  

 

A 2014-2015. évi tenyészidőszakban 12 kísérletben összesen 286 búza és őszi durum 

búza törzset állítottunk be ismétléses kisparcellás teljesítmény kísérletbe. A parcellákat 

Szeged-kecskésen vetettük el. Standardként a korai érésű Mv Kikelet martonvásári és a 

középérésű GK Petur szegedi búzafajtákat használtuk. A terméseredményeket és a 

technológiai minőség paramétereit ezekhez, illetve átlagértékükhöz viszonyítottuk.  

Ősszel jelentős mennyiségű csapadék hullott ami – főként a kiszombori földeken – a 

talajt csaknem telítette. Ennélfogva a vetési munkálatok nagyrészét csak novemberben 

sikerült befejezni. A kiszombori tenyészkertben 2014. novembertől jelentős belvízfoltok 

jelentek meg, amelyek levezetését csak egyes kísérletek kárára, gépi árkolással tudtuk 

megoldani. A jelenség ugyanakkor inkább csak a kiszombori mély fekvésű, igen kötött és 

rossz vízgazdálkodású talajokat érintette.  A 2014/2015. szezon mindezekkel együtt 

meteorológiai szempontból jóval kedvezőbb volt, mint az egy évvel korábbi. A tavaszi 

csapadék épp időben érkezett, az aratást pedig nem nehezítette, emellett jelentős légköri 

aszály sem jelentkezett. A víztelített talajokban a rágcsáló kártétel is visszaszorult. Az 

állománydőlés mértéke az állóképességre történő szelekciót megkönnyítette, de nem volt 

olyan mértékű, ami a kísérletek értékelhetőségét rontja. 

A tenyészidőszak folyamán elvégeztük az aktuális agronómiai felvételezéseket, 

levélbetegségek bonitálását, a kalászolás-bugahányás időpontjának, a növénymagasságnak, 

állománydőlésnek stb. feljegyzését.   

2015-ben a természetes levélrozsda, sárgarozsda és lisztharmat fertőzöttség alacsony 

mértékű volt, a levélfoltosság kártétel sem ért el olyan mértéket, ami a termésszintet 

jelentősen befolyásolta volna. Közepes mértékű kalászfuzárium járvány viszont mindkét 

tenyészkertünkben detektálható volt, amely fogékonyabb genotípusoknál a termésszintet is 

érzékenyen befolyásolta.  

Az ismétléses törzskísérletek búzatörzsei 86 %-ának termésszintje nem érte el a 

standardok kísérleten belüli átlagát. (4. ábra). Az előző évek tapasztalatainak figyelembe 

vételével ennek fő okait a standard fajták agronómiai reakcióiban kell keresni.  

Standard fajtáink a tritikálékéhoz hasonlóan kiváló P-reakcióval bíró, kifejezetten 

intenzív fajták (Mv Kikelet és a GK Petur) voltak. Mindkét standard fajta kifejezetten intenzív 

típust képvisel. Az Mv Kikelet emellett inkább középérésű típust képvisel, így korai 

standardhoz a gyakorlatban nem tudtuk törzseink termőképességét viszonyítani. A klimatikus  

viszonyok és a bőséges májusi csapadék a középérésű csoportnak teremtette meg a 

legkedvezőbb feltételeket a magas szintű termésmennyiség realizálására A meteorológiai és 

agronómiai tényezők eredőjeként a standard fajták termőképessége az átlagos évjáratban 

várhatónál sokkal nagyobb súlyt kapott 2015. évi kísérletekben. A szelekciós 

döntéshozatalnál éppen ezért nagyobb engedményeket tettünk egyes genotípusok 

termőképességénél, ha más kedvező agronómiai tulajdonságaik ezt megfelelően 

ellensúlyozták. A szelekciónk hatékonyságát jelzi, hogy a D, E kísérletekbe továbbvitt 

törzseknek 37 %-a, míg az összes C törzsnek mindössze 14 %-a érte el a standard fajták 

termésszintjét. 
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4. ábra - A C törzskísérletek összes genotípusának (fent), valamint a D és az E (lent) 

kísérletekbe továbbvitt genotípusok termőképesség szerinti megoszlása 2015-ben.  

A termés adatokat a standardok átlagának százalékában adtuk meg. 
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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 2014/2015. tenyészévben először bevezetett új szelekciós lépcső, a D kísérlet 

hatékony segítséget adott a C törzskísérletekből továbbszelektált genotípusokkal folytatott 

teljesítmény kísérleteknél. A D kísérletekben 4 termőhelyen 5 kísérletben vizsgáljuk a C 

törzskísérletekből továbbvitt genotípusokat. Ebbe a szelekciós lépcsőbe az induló évben 

(2014) kivételesen B kísérletből is továbbléphettek azok a genotípusok, melyeket már több 

éven át vizsgáltunk szűrőkísérletekben és kiegyenlítettségük, terméspotenciáljuk, 

rezisztenciális tulajdonságaik és minőségük is eléri a megkívánt szintet.  

2015-től már csak a D kísérletből kerülnek majd tovább a fejlett búzatörzsek a 9 termőhelyes, 

ún. „E” kísérlethálózatba, ami a korábbi „tájtörzs” kísérletnek felel meg. 2015-ben a D 

kísérleteket Szeged-Öthalmon fungiciddel védett és kezeletlen körülmények között, 

Kiszomboron, Szeged-Kecskésen és Táplánszentkereszten állítottuk be. Az E kísérleteket a 

fenti termőhelyeken kívül Kisújszálláson, Alsóvadászon (BAZ megye), Kocson (Komárom-

Esztergom megye), Nagydorogon (Tolna megye) és Sátorhelyen (Baranya megye) is 

elvetettük.  

Az előző év tapasztalatait figyelembe véve (mely szerint a hat ismétlés nem járt 

kimutatható statisztikai előnnyel), a D és E kísérleteket négy ismétlésben de termőhely-

csoportonként három eltérő randomizációval állítottuk be. Éréscsoportonként külön 

kísérletekbe rendeztük a tesztelni kívánt törzseket és ennek megfelelően a korai D kísérletnél 

a GK Csillag és az Altigo; a középérésű-kései D kísérletnél a Genius és az Mv Kolompos 

éréscsoport-standardokat használtuk, emellett átfutó standardként mindkét D kísérletben 

helyet kapott a GK Szilárd. Az E kísérletben értelemszerűen mind az öt standard fajta 

szerepel.  

 Komplex technológiai minőségvizsgálat keretében (2. táblázat) vizsgáltuk a C 

kísérletek termőképesség szempontjából előszelektált búzatörzseinek termésmintáit. 

Meghatároztuk a kiőrlési hányadot, a nedves- és szárazsikér tartalmat, a sikérminőségi 

jellemzők közül a sikérterülést, az esésszámot, a farinográfos vízfelvételi kapacitást és a 

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 29,2 % volt, 

ami az elmúlt 11 év vizsgálati átlageredményeit tekintve átlagosnak mondható. Ugyanakkor 

megfigyelhető egy tendencia, amely a sikértartalom diverzifikálódása felé mutat: nagy szórást 

tapasztaltunk az intenzívebb és nagyobb hozamot mutató genotípusok rovására. A továbbvitt 

búzatörzsek közül 10-nek a sikértartalma 25 % alatt maradt, míg 17-é meghaladta a 32 %-ot.  
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2. táblázat.  A szegedi C törzskísérletekből előszelektált búzatörzseink főbb minőségi 

paraméterei 2015-ben. 

HAGB.

Kiőrlés NS Ter. Vizfelv. Tészta Ért. Min. Stab. Eséssz. SKCS SKCS SKCS Zeleny

Parcella % % mm kép. kialakulási szám kat. ICC Szemk. Átm. Ezersz. (ml)

2015 % idő (min) (-) min sec (-) (mm) (g)

50 D 72,5 28,4 3,8 51,1 5,0 73,4 A2 11,3 330 53 2,92 38,8 37

63 D 72,7 27,2 3,8 53,5 2,8 60,3 B1 6,7 301 59 2,93 38,2 34

64 D 71,2 23,9 3,0 52,0 2,7 57,4 B1 6,9 269 53 2,86 37,7 30

75 D 63,7 33,9 4,3 55,2 5,8 78,2 A2 12,9 440 79 2,88 37,7 58

76 D 66,2 35,1 6,0 59,2 5,4 65,9 B1 4,9 426 62 3,08 46,2 53

77 D 62,9 33,3 3,3 59,4 5,9 81,9 A2 12,4 431 81 3,02 41,2 52

78 D 68,2 35,1 5,5 57,0 4,8 77,5 A2 11,7 465 64 2,85 39,7 44

84 D 66,7 30,8 1,8 55,4 2,0 70,7 A2 13,7 406 62 2,97 40,7 55

88 D 62,2 25,3 3,3 55,7 2,8 71,9 A2 7,4 317 67 3,16 44,0 33

89 D 68,6 29,8 3,5 54,8 2,0 77,5 A2 13,7 448 60 2,89 37,4 40

105 D 64,5 25,7 3,5 54,1 2,3 65,9 B1 7,9 267 77 2,93 40,1 33

106 D 64,8 22,2 3,5 49,5 2,0 71,9 A2 14,1 398 70 3,08 41,8 36

108 D 70,3 28,2 2,0 52,3 2,5 60,5 B1 7,2 418 69 3,05 39,7 44

110 D 56,7 28,2 2,0 50,7 3,0 77,5 A2 13,3 379 26 3,10 48,5 37

111 D 68,4 24,6 2,0 50,9 1,8 52,8 B1 4,2 430 68 2,76 38,1 33

113 D 65,4 25,1 1,3 52,9 2,0 62,8 B1 11,1 441 68 2,85 36,2 41

114 D 68,3 26,6 2,3 53,2 2,5 76,4 A2 13,5 441 65 2,88 37,1 39

120 D 67,0 32,1 1,8 58,1 14,7 96,0 A1 11,1 390 68 2,95 42,7 52

130 C 61,1 24,6 1,8 53,7 2,0 63,0 B1 7,4 405 37 3,02 39,9 22

136 C 61,7 22,9 0,5 56,0 2,2 65,2 B1 6,3 299 75 3,01 41,0 48

137 C 65,3 26,2 1,3 55,3 14,5 83,4 A2 13,6 384 62 3,17 43,5 42

180 C 70,0 38,0 3,3 57,2 4,8 72,5 A2 7,4 337 64 3,04 42,6 52

186 C 61,9 38,7 4,8 56,3 4,0 68,2 B1 6,1 384 47 2,88 36,8 33

190 C 62,5 30,7 3,5 50,5 2,4 65,2 B1 9,1 328 27 3,05 44,0 26

192 C 67,1 32,3 0,8 56,2 10,3 89,3 A1 13,4 369 70 3,03 40,1 68

198 C 70,9 35,4 3,0 53,8 9,0 84,4 A2 12,9 422 66 2,86 37,8 57

211 C 67,0 33,5 2,3 54,9 8,2 87,9 A1 13,5 397 66 3,08 44,9 59

227 C 65,3 27,2 3,0 50,6 3,5 74,4 A2 13,7 393 24 2,85 37,9 32

235 C 71,0 30,4 2,3 52,9 4,7 80,6 A2 13,9 417 54 2,84 35,9 33

240 C 64,5 27,6 2,5 51,6 1,3 66,9 B1 14,5 325 16 3,08 43,3 29

258 C 64,3 35,7 3,5 59,6 4,7 87,9 A1 12,6 380 74 2,96 37,8 49

269 C 64,5 30,5 3,8 54,4 4,7 68,5 B1 7,4 307 68 3,06 41,9 39

281 C 67,4 31,7 2,8 57,5 6,2 83,4 A2 13,2 457 60 3,01 43,4 50

282 C 67,7 25,4 2,0 54,3 2,0 75,0 A2 13,7 426 60 2,64 35,1 40

302 C 69,1 32,3 4,5 57,7 8,5 81,9 A2 11,9 372 61 3,06 44,0 57

303 C 67,2 33,3 4,3 58,0 7,7 79,8 A2 10,4 361 62 2,85 37,7 56

305 C 67,4 36,0 8,3 56,8 2,8 60,8 B1 2,9 367 78 3,00 39,2 40

307 C 66,1 31,6 2,0 55,0 2,5 84,9 A1 13,6 297 74 2,96 43,5 68

308 C 66,9 27,3 4,5 52,0 2,7 60,8 B1 3,4 313 61 2,90 41,4 36

315 C 71,5 28,0 2,3 50,1 2,5 58,8 B1 6,3 269 48 3,26 48,6 41

316 C 66,6 33,8 4,5 56,0 4,0 66,7 B1 5,6 386 74 3,21 46,9 51

318 C 67,8 31,4 6,0 55,2 3,5 64,9 B1 4,4 348 63 3,05 43,3 35

328 C 65,1 26,2 1,0 53,1 2,2 62,8 B1 9,7 373 67 2,91 38,5 37

331 C 71,3 32,0 5,3 54,9 2,7 52,3 B2 2,8 398 55 3,16 43,5 36

332 C 66,5 23,3 1,5 51,8 2,5 64,7 B1 10,4 381 75 3,01 41,3 38

333 C 70,0 27,1 3,8 54,1 1,8 58,8 B1 8,7 420 58 2,97 38,2 37

334 C 63,9 28,0 3,8 50,4 2,2 54,2 B2 6,3 351 16 3,13 45,9 25

353 C 66,3 24,4 0,8 55,9 2,5 56,1 B1 3,4 409 57 3,07 46,1 47

367 C 71,3 25,4 2,3 52,5 2,0 55,9 B1 5,7 373 46 3,13 48,7 42

368 C 72,1 23,4 1,5 50,4 2,2 59,9 B1 6,8 384 46 3,05 46,5 39

370 C 62,1 23,1 1,0 50,5 1,7 55,6 B1 5,4 330 18 3,07 49,6 27

372 C 66,6 29,4 5,0 56,2 2,0 51,7 B2 5,0 326 59 3,27 48,0 39

379 C 64,4 27,8 4,8 54,4 2,7 69,9 A2/B1 9,8 269 85 2,84 37,3 40

380 C 64,2 27,3 4,3 54,9 2,7 66,7 B1 9,0 273 78 2,92 39,1 41

384 C 58,1 23,9 1,5 51,1 1,7 65,4 B1 12,4 344 35 3,07 46,6 28

ÁTLAG 66,5 29,1 3,1 54,2 4,0 69,6 B1 9,4 370,4 58,9 3,0 41,6 41,6

F A R I N O G R Á F  VIZSGÁLAT P E R T E NSIKÉR
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1.1.2. Az elismert fajták és fajtajelöltek fajtafenntartásának törzskeverék (TK) és SE 

szaporításai 2013-2014  

(dr. Beke Béla) 

A GK Kft-ben folyó kalászos nemesítés eredménye az elismerés előtt álló fajtajelölt illetve a 

minősített fajta. A köztermesztés igénye, hogy egy adott fajtából megfelelő mennyiségű és 

magas biológiai értékű, kiváló vetőmag álljon rendelkezésre. 

 

A nemesítési folyamatok fontos, állandó és ismétlődő feladata a fajtajelöltek és a fajták 

fenntartása, abból a célból, hogy a minősített fajták értékeit (termőképesség, betegség 

ellenállóság, minőség, termésbiztonság. fajtaazonosság) megőrizze. A fajtafenntartás feladata 

és célja az elegendő mennyiségű és minőségű, a MSZ-nak és a DUS elvárásainak megfelelő 

törzs anyag előállítása és annak tovább-szaporítása szuperelitként, (SE, bázis mag), ami a 

kereskedelmi vetőmag előállítás alapja.   

 

Egy-egy fajta fenntartása és szaporítása addig folyik, míg az köztermesztésben van illetve van 

rá igény. A GK Kft. 2015-ben az alábbi fajták SE szaporításait végzi a fajta iránti kereslet 

függvényében: 

 

Fajta SE előáll. ha Szaporítás helye 

 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor-Dénes m.  -  egyedi szaporítási engedély van 

Kiszombor-Dénes m.  -  egyedi szaporítási engedély van 

  

GK Békés őszi búza 0,84 

GK Csillag őszi búza 0,80 

GK Berény őszi búza 1,08 

GK Bakony őszi búza 0,76 

GK Ígéret őszi búza 0,72 

GK Körös őszi búza 1,13 

GK Szilárd őszi búza 1,13 

GK Pilis őszi búza 1,08 

GK 17-13 fj.(3.)      0,72 

GK 05-12 fj.(3.)     0,64 

GK Március tav.búza 0,50 Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major 

Fülöpszállás 

Makó 

Kiszombor, Dénes-major 

GK Szemes tritikále 1,84 

GK Maros   tritikále 1,42 

GK Rege tritikále 1,00 

GK Idus tav. tritikále 1,00 

GK Kormorán tav. zab  0,50 

GK Pillangó tav. zab    0,50 Kiszombor, Dénes-major 

Kiszombor, Dénes-major GK Judy őszi árpa 0,83 

GK Julidur durum búza 0,10 Szeged, Kecskés-telep 

Mindösszesen:         16,09 ha 

 

 

A SE előállítások, szaporítások vetése törzsenként történik, számuk fajtánként változik. A 

törzsenkénti vetések célja az, hogy a szántóföldi szemlék során, ha egy vagy két törzs 

fenotípusában, fajtaazonosságban, tisztaságban nagyon eltérnek a fajtától, a nemesítő ajánlása 

alapján (folyamatos bonitálás) kizárásra kerülnek. A megmaradó törzsek ezt követően 

hivatalos állami szemlére (NÉBIH) kerülnek, majd SE-ként való üzemi vetőmag 

feldolgozáson és fémzároláson esnek át a MSZ szabványnak megfelelően. 
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1.1.3. Durum búzanemesítés 

(dr. Beke Béla) 

Magyarország durum vetésterülete az elmúlt évek során lényegesen nem változott, évek óta 

20-30 %-os ingadozást mutat A változó vetésterület elsősorban évjárat függő, ami a kereslet 

oldaláról nézve a mindenkori felvásárlási árak függvénye. A statisztikai adatok alapján az 

elvetett terület a 2014-15 időszakban 13-15 ezer ha, a tavaszi vetésekkel együtt.  

A hazai ipar (tésztaipar) durum dara felhasználása pár 10 ezer tonnát tesz ki, a fennmaradó 

megtermelt durum búza illetve durum őrlemények elsősorban külföldön kerülnek 

értékesítésre. Búzaként való értékesítés során a célállomások főleg Ausztria, Németország, 

Lengyelország esetenként Olaszország. Az export vonatkozásában elsősorban a külföldi 

céltermeltetés a meghatározó, amely maga után vonja azt a tényt, hogy a megtermelt fajta is 

külföldi, melyek vetőmagjának jó része hazai szaporításokból származik. 2015-ben a NÉBIH 

hivatalos kimutatása alapján, Magyarországon 21 durumfajta volt állami szaporításra 

bejelentve, ami az elmúlt évek fajtaszámához viszonyítva több mint 100 %-os növekedést 

jelent. A durum búza  növekvő vetési szándéka elsősorban a felvásárlási árak emelkedésének 

köszönhető, ami 2015 őszén, esetenként (minőségtől függően) 40-50 %-al volt magasabb (65-

75 ezer Ft/t), mint a hazai malmi búza ára (45-55 ezer Ft/t.  

A fentiek ellenére a 20 évvel ezelőtt (1996) minősített GK Bétadur szerepe ilyen fajtaszám 

mellett még mindig meghatározó. A NÉBIH által közzétett, (a hivatalos szemle adatok 

alapján) durum búzák szaporítási aránya 2012-2013-0214-2015 ben, a következő képpen 

alakult:  

Év/ rangsor 
Fajta 

Év/% 

2015 2014 2013 2012 2012 2013 2014 2015 

1. 1. 1. 1. GK Bétadur 43,4 38,5 42,6 24,48 

9. 6. 4. 5. GK Selyemdur 7,2 5,1 5,6 4,24 

20.    GK Julidur.    0, 05 

 

Szegedi fajták részaránya:       28,77 

A többi 18 fajta szaporítási aránya a fentiek alapján pedig :  72,23   

        

A fenti arányokból is kitűnik, hogy a 20 éves GK Bétadur még mindig  vezető pozícióban van 

és a 13. éve minősített GK Selyemdurral együtt 2015-ben 21 fajta közül a szaporítások  28,77 

% -t adják. Az elmúlt évek adataiból azonban az is kitűnik, hogy a GK Bétadur, mint vezető 

fajta még meghatározó, immáron közel 2 évtizede. 

A durum búzával kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a megváltozott klimatikus 

viszonyok, amelyek elsősorban, a rapszodikus csapadék viszonyokban és az enyhébb telekben 

jelentkezik, nagyban befolyásolják a durum búzák minőségét (ezzel együtt piacképességüket) 

és a betegségek iránti fogékonyságukat. A betegségek szempontjából nőtt a szemek fekete 

foltosságra való fogékonyság, ami elsősorban a csapadékos aratási időszakokban jelentkezik, 

ami még negatívan befolyásolja az esésszám értékeket valamint  a malomipari szempontból 

fontos kritériumnak számító üveges szemek arányának csökkenését. A levélfoltosságokat, 

okozó betegségekkel is kell számolni, de a levél és sárgarozsda is új kihívásokat jelent a 

nemesítés illetve a köztermesztés számára. 

A GK Kft által 2012-ben bejelentett durum fajtajelöltek közül a GK D 296-12. belépőszámú 

fajtajelölt 3 éves állami kísérleti eredményei alapján 2015. évben GK Julidur néven került 

minősítésre. A GK Julidur elismererését, elsősorban a standardoknál jobb termőképességének 

és kedvező sárgarozsda ellenállóságának tudható be elsősorban. Minőségi paraméterei a MSZ 

szabvány felettiek (kiőrlés, üvegesség, fehérje, karotin tartalom). 
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GK Julidur egyes jelentősebb (minősítési) eredményeit (NÉBIH), az alábbi táblázat foglalja 

össze: 
Fajta/paraméter/             Termés t/ha             S.pigment (karotin)%           Dara (szemolina) hozam %           Sárga-rozsda % 

Év                       2013 / 2014 /2015  3 év       2013 / 2014  /2015     3 év            2013 / 214   / 2015    3 év       2013-14-2015       

GK D 296-12.         6,36 /  6,81 /  6,52  6,56           6,9     6,6      6,52 6,67 85,2  / 78,7 /  81,9   81,9                         11,1 

GK Bétadur   st.               6,03 / 6,09 /  6,56  6,22           6,0     5,8       5,98  84,5 /  78,5  / 81,6                            41,9 

GK Selyemdur st             6,39 /  6,68  / 6.63  6,56           7,1     6,6       6,52  85,5 /  79,2 /  81,1                            18,7 

Standardok átlaga         6,11 /  6,37  / 6,59  6,39           6,5     6,2       6,25 6,31 85,0 /  78,8  / 81,3   81,7                            30,3

             

A GK Julidur hivatalos szaporítása 2014 őszén, egyedi szaporítási engedéllyel megkezdődött. 

A fajta hivatalos elismerését követően a bejelentett SE szaporítás termése fémzárolásra (H-15-

011/0202 HUN) került, amely vetőmagot 2015 . évben 0,4 ha-on, mint Elit  (BÁZIS) 

szaporítást a GK Kft. bejelentette, ami lehetővé teszi azt,  hogy 2016 őszén a fajta szaporítása 

már  5-8 ha folytatódjon. Ennek eredményeként várható, hogy 2017 őszén, már üzemi keretek 

közötti vetésre kerüljön, így a GK Julidur kipróbálása, árutermesztési céllal történő vetése 

elinduljon.  

 

1.1.4. Nemesítési alapanyagok komplex lisztminőségének javítása a jó minőségű törzsek 

korai azonosítására. 

 (Ács Péterné dr.) 

A Liszt labor fő feladata a búzanemesítés támogatása korai generációs vizsgálatoktól a végső 

felhasználást segítő minőségi bélyegek meghatározásáig terjed. Ennek érdekében 2015-ben 

mintegy 10959 minőségi eredményt készítettünk. Az eredmények lefedték a fajtabejelentés, 

fajtafenntartás, a korai és középkorai generációk szűrését, a termőképesség meghatározásokat, 

a herbicid és fungicid kísérletek, a rezisztenciavizsgálatok mintáit. Igen sok vizsgálat történt a 

tritikálé minőségi paramétereinek megismerése céljából. 

Vizsgálati minták: 482 db aestivum minta komplex sütőipari elemzése, 933 db minta Perten 

készülékkel történő vizsgálata, 581 db genotípus tesztelése NIR készülékkel, 929 genotípus 

Zeleny és 12 minta cipósütési értékelése, 99 minta extenzográfos meghatározása, valamint 6 

durum minta tesztelése.  

Vizsgálati módszerek: A teljes szem, majd a töret mikromódszeres vizsgálatai (H.I. vizsgálat, 

átmérő, ezermagtömeg; nedves sikér, fehérje) PERTEN SKCS 3100 és MININFRA – 5 NIR 

készülékkel történtek. Az esésszámot MSZ EN ISO 3093, a Zeleny szedimentációs 

vizsgálatot MSZ EN ISO 5529-2010 szerint végeztük. Ezután Brabender Senior 

labormalommal BL-55-ös lisztet állítottunk elő. A lisztekből az MSZ EN ISO 21415-1:2007 

szerint nedves sikér tartalmat, sikérterülést, és Brabender Farinográffal az MSZ ISO 5530-

1:2003 és MSZ 6369-6 szerint farinográfos jellemzőket (a farinográfos vízfelvevő képességet, 

a tésztakialakulási időt, farinográfos minőségi értéket és kategóriát, stabilitás értéket), 

Extenzográffal MSZ ISO 5530-2: 2013 szerint stabilitási és nyújthatósági jellemzőket 

határoztunk meg. Magyar Szabvány szerinti cipótérfogat, alaki hányados és metszet terület 

mérésére is sor került. 

A szegedi nemesítői anyagon végzett fontosabb minőségvizsgálatok átlagai 2015-ben a 

következők voltak: 

Kiőrlés: 66,5 %, Nedves sikér: 28,1 %, Sikérterülés: 3,2 mm, Vízfelvevő képesség: 55,3 %, 

Tésztakialakulás: 4,7 perc, Sütőipari érték: 66,5 B1; Stabilitás: 8,3 perc, Esésszám: 363 sec,  

Szemkeménység: 53,3; Zeleny: 39 ml, Fehérje: 12,1 %; Cipótérfogat: 806 cm3. 

Fontosabb fajtáink extenzográfos eredményeit az 5. ábra mutatja. 
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1.1.5. 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 közel 7400 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.  

 

2015-ban 126 tétellel gyarapodott gyűjteményünk (6. ábra). Célunk már nem annyira a 

gyűjtemény gyarapítása, inkább a meglévő minták biztonságos megőrzése és a lehető legtöbb 

információ összegyűjtése. Természetesen azért továbbra is fogadjuk a legújabb nemesítési 

törzseket, az újonnan elismert fajtákat és a speciális kísérletek alapanyagait is. 

 

A raktárban lévő tételek fajonkénti összetételében a beérkező 126 tétel nem változtatott. A 

kenyérbúza 82 %, 9 % a durumbúza, 3 % a tritikále, 2-2 % a zab az árpa és az egyéb kalászos 

fajok (T. monococcum, T. dicoccum, T. turanicum, T. spelta, A. tauschii) részaránya (7. ábra). 
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Genotípusaink legnagyobb részét  68 %-t magyar anyagok teszik ki, 13 %-a más 

európai országokból, 14 %-a az amerikai kontinensről, 3 %-a Ázsiából származó, a maradék 

1-2 % pedig Afrikából és Ausztráliából érkezett gyűjteményünkbe (8. ábra). Széles 

nemzetközi kapcsolataink révén folyamatosan bővül külföldi mintáink száma, mely szélesíti 

anyagaink felhasználási területeit. A magcserék által sok új és fontos információt is kapunk 

anyagainkról, mellyel bővül az adattárunk is.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

520 0 0

500
355

708

480

400

349

449

532
255

0 99
170 49

410

710
273

729
202 9

126

T
ét

el
sz

ám
 (

d
b

)

Év

6. ábra.  Génbanki tételek gyarapodása 1993-2016 között

Adott évi induló tételszám Növekedés év végéig

82

9322
2

7. ábra  Génbanki tételek fajonkénti megoszlása 2015.

Kenyérbúza

Durumbúza

Tritikálé

Árpa

Zab

Egyéb kalászos fajok



 65 

 
 Megőrzendő tulajdonságok alapján anyagaink 35 %-a valamilyen betegség 

rezisztencia gént hordoz (9. ábra), 25 %-a jó alkalmazkodó képességű és abiotikus 

stresszekkel szemben toleráns (fagytűrés, szárazságtűrés, stressz-tűrés), 25 %-ának 

valamilyen agronómiai tulajdonsága (állóképesség, termőképesség, viaszoltság, koraiság) 

emeli ki jelentőségét, 10 %-ának pedig a liszt- és tésztaminőségi paraméterei kiválóak. 

 
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  egy része         

200-250 g-os kiszerelésben, tároló fóliákban légszáraz állapotban 4-5 °C-os hőmérsékleten 

klímakamrában van elhelyezve. Az év végén műanyag dobozok vásárlására került sor. Az 

anyagok másik fele így már megbízhatóbb módon vannak tárolva. 

Második nagy feladatunk a regeneráció. 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 valamilyen egyéb felhasználásra kiválasztásra 

kerültek.  
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Harmadik legfontosabb feladatunk a megőrzött minták jellemzése. Itt 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. Nemzetközi adatbázisokból is számos  új információt 

gyűjtünk ki anyagainkról.  

Intézetünk alapkollekciójából 2014. őszén a magtételek megújítása céljából közel 650 

genotípus került elvetésre Kecskés-telepi tenyészkertünkben, ez képezte gyűjteményünk aktív 

részét az elmúlt évben.  

A tételek vetését 2014 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. 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 

megkülönböztető bélyegek szempontjából. A növények magasságát a teljes érés időszakában 

mértük meg.  

A tenyészidő során az állományt többször kezeltük gyomirtóval és gombaölő szerrel. 

A 2 soros parcellákat teljes érésben, júliusban, 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. Az ősz folyamán egy másik helyiségbe helyeztük 

gyűjteményünket amely jobb műszaki állapotban van. 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. 

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 47 nap volt a 

különbség. A felszaporított tételeket két csoportba osztottuk kalászolás szempontjából. Külön 

osztályoztuk a tavaszi és őszi genotípusokat. Az őszi típusúak legnagyobb része ebben az 

évben a középérésű csoportba tartozott (10. ábra). Az anyagok virágzása nem volt elhúzódó. 
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A tavaszi genotípusok a késői őszi genotípusúakkal együtt kezdték el a kalászolást. 

Legnagyobb részük május végén kezdett kikalászolni, az utolsó anyag pedig júliusban. A 

tavaszi csoport kevésbé volt egyöntetű mint az ősziek (11. ábra). 

 

 
 

 

 

Anyagaink növénymagassága ebben az évben 40 cm és 125 cm között változott. A 

legnagyobb számban az átlagos (60-100 cm) tartományban szerepeltek a minták (12. ábra).  

0

50

100

150

200
M

in
tá

k
 s

zá
m

a 
(d

b
)

10. ábra Génbanki őszi tételek kalászolása 2015.
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11. ábra Génbanki tavaszi tételek kalászolása 2015.
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Az elmúlt évben több fiatal kutató is igénybe vette gyűjteményünk mintáit speciális 

kísérleteikhez. Számos dolgozat illetve tudományos cikk alapanyagát biztosítja genetikai 

tartalékunk. 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.   

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 

 

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. 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. 
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1.1.6. In vitro Doubled Haploid (DH) növény előállítási módszerek fejlesztése és 

alkalmazásának lehetőségei a Gabonakutató nemesítési programjaiban  

(dr. Pauk János, dr. Lantos Csaba) 

Biotechnológiai munkák 

A 2015-ös esztendő során a laborunkban működő DH növény-előállítási módszereket 

sikeresen alkalmaztuk növénynemesítési és kutatási célra. Több faj esetében (őszi búza, 

tritikále, rizs, árpa, tönkölybúza és alakor) léptünk előre a kutatás és alkalmazás terén. 

 

Őszi búza (Triticum aestivum L.) nemesítési programunkban 20 hasadó populációt jelöltünk 

ki, a nemesítő kollégákkal egyeztetve, melyekből portoktenyészetet indítottunk. 

Portoktenyészet eredetű embrioidokat és zöld növényeket állítottunk elő, melyek jól 

alkalmazkodtak az üvegházi körülményekhez (1. kép).   

 
1.kép. Portoktenyésztés kritikus lépései: a, egy sejtmagvas mikrospóra, a kiindulási alap, b, 

in vitro embriószerű struktúrák, c, zöld növénykék Petri-csészében, d, egyedi gyökeresítés, 

e, üvegházi akklimatizáció és felnevelés 

 

Nemesítési programunk számára 5000 portoktenyészet eredetű növény került kiültetlésre 

szántóföldi körülmények közé. A 2014-ben előállított növények közül 2015-ben 800 

növényről takarítottunk be szemtermést, melyek DH utódsorai 2015 őszén elvetésre kerültek. 
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Őszi tritikále (X Triticisecale Wittmack) esetében szintén a portoktenyésztés módszerét 

alkalmaztuk, összesen 300 portoktenyészet eredetű növényt ültettünk ki a szántóföldre. A 

korábbi években előállított és felszaporított DH vonalak közül 900 DH vonal utódsorait 

vetettük el. Felszaporításukat követően a nemesítési rendszerünkben teszteljük agronómiai 

értéküket. 

A NAIK intézmények hálozatán belül jól működő együttműködési program keretében rizs 

portoktenyésztési kísérleteket hajtottunk végre. Tizenegy genotípus (2013/8, 2013/12, Dular, 

Irat109, Janka, Karola, Köröstáj, Nembo, M488, M60, Tünde) portoktenyészetében 

indukáltuk az androgenezist. Portoktenyészet eredetű kalluszokat állítottunk elő nagy 

mennyiségben. A kalluszokból zöld növénykéket regeneráltunk, a regeneráció hatékonysága 

elmarad a búzához és tritikáléhoz képest. A hatékonyság fejlesztésén dolgozunk. Az év során 

előállított rizs portoktenyészet eredetű növények 43 %-ról (spontán diploid növények) 

takarítottunk be szemtermést. 

 

Laborunkban az árpa (Hordeum vulgare L.) izolált mikrospóra tenyésztésének fejlesztése 

folyik. A kísérletek során hasadó populációkat használtunk fel. Az előállított kb. 100 zöld 

növény szántóföldi kiültetésre került októberben. A spontán DH növényekről betakarított DH 

vonalak nemesítési programban kerültek felhasználásra.  

 

Tönkölybúza (Triticum spelta L.) esetében a hatékony DH növény előállítási módszerek 

publikáltsága szerény. A GK Fehér fajtajelöltünkkel ellenőriztük a portoktenyésztés 

hatékonyságát. Az androgenezist sikeresen indukáltuk, ami nemzetközi szinten újszerű 

eredménynek számít. Összesen 80 DH vonalat állítottunk elő a fajtajelöltből első 

kísérletünkben, ami a nemesítési programban felhasználásra kerül.  

 

Az androgenezis indukciójának hatékonyságát 20 alakor (Triticum monococcum L.) 

genotípussal teszteltük portoktenyészetben és négy genotípussal izolált mikrospóra 

tenyészetben. A kísérletek során mikrospóra eredetű struktúrákat állítottunk elő, albínó 

növénykéket regeneráltunk, a zöld növény regenerálás hatékonyságát még jelentősen 

javítanunk kell. 

 

1.1.7. Vízhiánnyal szemben ellenálló, kedvezőtlen körülmények között, alacsony 

költségszinten („low-input”) is termelhető búza, durumbúza alapanyagok felkutatása.  

(dr. Cseuz László) 

 

A szárazság jelentősége 

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.  

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 
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körülmények között is. A termés növelésének és stabilizálásának egyedüli útja a hatékonyabb 

vízhasznosítású, azaz a vízhiányt jól tűrő, ugyanakkor nagy terméspotenciállal rendelkező 

fajták előállítása, majd termesztésbe vonása.  

 

A Gabonakutató Közhasznú Társaság Búza Főosztályán konvencionális nemesítési 

módszerekkel már évek óta folyik a szárazságtűrésre történő szelekció. Az alkalmazott 

pedigré rendszerű (kalász-utódsorok kiválasztásán alapuló) nemesítési modellben vizuálisan 

fölvételezhető bélyegek, valamint üvegházi és szántóföldi tesztkísérletek eredményei alapján 

történik a nemesítés. Ebben a programban a legtöbb, szárazságtűréssel kapcsolatba hozható 

bélyeg (morfológiai és fiziológiai tulajdonságok egyaránt) értékelésre kerül. 

 

A szárazságtűrésre irányuló szelekció előzményei Szegeden 

A szegedi búzanemesítés már 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.  

Később a nemzetközi irodalomban föllelhető módszereket adaptáltunk, hogy olyan 

egyszerűen és gyorsan kivitelezhető tesztelési módszert tudjunk kifejleszteni, amellyel 

nagyszámú genotípus szárazságtűrő képessége hasonlítható össze.  

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.  

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 szárazságtűrő búzatörzsek előállítása az új keresztezési kombinációk megtervezésével, azok 

szülőpartnereinek kiválasztásával kezdődik. Nemesítési programunkban ez idáig a világ igen 

sok arid klímájú országából hoztunk be, illetve génbankoktól kértünk egzotikus génforrásokat 

keresztezési programunk számára. Az elmúlt évtől a kersztezési programunkba szintetikus 

hexaploid génforrásokat is bevontunk, amely a vad D-genom használata révén 

nagyságrendekkel tudja megnövelni a szárazságtűrésre irányuló nemesítési programunk 

genetikai hátterének diverzitását. 

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.  
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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 alkalmazzuk a szántóföldi tesztvizsgálatokat.  

A 2005-ben létesített esőárnyékoló berendezés (2. kép) alkalmas a szárazságtűrés in situ 

tanulmányozása és a vízhiány-ellenállóságra irányuló szántóföldi szelekcióra. A berendezés 

tulajdonképpen egy 60m x 12m méretű 2,5m átlagos belmagasságú építmény, fém 

vázszerkezettel és automatikusan nyíló-záródó nagy szilárdságú fólia tetővel és oldalfalakkal. 

A berendezés esőérzékelő szenzorokkal van fölszerelve, amelyek vezérlik a fólia fedél 

záródását és nyitását. A talajnedvesség nem fedett területről való átszivárgását 100-120 cm  

mély drén árok akadályozza meg, amely a környező talajszelvények folyadéktartalmát egy 

gyűjtőaknába vezeti, ahonnan búvárszivattyú továbbítja azt a csatorna rendszerbe. 

Az esőárnyékoló sátor 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 törzseink szárazságtűrésre történő szántóföldi 

szelekciójára.  

 

2.kép. A 2005-ben létesült esőárnyékoló berendezés, Szeged, Kecskés-telep 

 

Az esőárnyékoló berendezést 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 stressz 

kezelés és a kontroll parcellákban mért adatok között. 

 Az elmúlt év (2015) eredményei 

2014 őszén 72 őszi búza, durumbúza, tritkále fajtát és fajtajelöltet, valamint 21 szintetikus 

hexaploid búza genotípust 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 fajtákkal (GK Csillag, GK Hunyad) együtt a már korábban kialakult módszer szerint, 



 73 

kétsoros parcellákba vetettük három ismétlésben. Így, a két kezelésben minden fajtát 6, 

egyenként kétsoros parcella képviselt. A vetést Wintersteiger Plotspider vetőgéppel 2x6 soros 

seedmatic rendszerben végeztük el. A kétsoros parcellák mérete 0,33 m2 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 kezelést 

(vízmegvonást) február végétől tudtuk elkezdeni. A berendezés beüzemelését követően a 

csapadék kizárása révén a stressz kezelésben elvetett parcellák a hónap végétől már kizárólag 

a talajban tárolt nedvességre támaszkodhattak. A stressz kezelésben a növényeket adaptív 

szárazság stressz érte 2015 évben. 

Tenyészidőszakban felvételeztük a szárazságtűrési kísérlet legfontosabb morfológiai, 

fenológiai és agronómiai tulajdonságait és azok változását az eltérő vízellátottság hatására.  

A vizuális megfigyelések és agronómiai fölvételezések mellett mindkét évben mértük a 

hőségnapokon a parcellák levélfelület hőmérsékletét. Ez a mérés indirekt módon a növények 

víztartó képességéről illetve gyökérzetének fejlettségéről szolgáltat adatokat. A 

hőségnapokon, a vízhiányban szenvedő növény ugyanis sztómáit becsukja, nem párologtat és 

nem is fotoszintetizál. Azokban az egyedekben, amelyeknél nem alakul ki belső vízhiány, a 

fotoszintetikus aktivitás (és a párologtatás) tovább folyik, így levélfelületük hőmérséklete nem 

nő olyan mértékben, mint a nem párologtató egyedeké. 2015-ben négy alkalommal, 2015 

június 6, június 7, június 8, június10.) végeztük el. 

A kétszer négy mérés közül a korábbi időpontok (június 06, június 08) adták a 

legkontrasztosabb eredményt. E a napokon jól mérhető szárazság stressz alakult ki a stressz 

kezelésben: a 72 genotípus átlagában a stressz kezelésben a levélfelület hőmérséklete 2,1 ºC-

kal, illetve 2,2 ºC-kal volt magasabb, mint a kontroll kezelésben. Itt a parcellák átlagos felületi 

hőmérséklete 21,47 ºC volt, míg a stressz-kezelésben 23,5 ºC, ami 5,3 %-os emelkedésnek 

felel meg a 72 genotípus átlagában.  

Ha a felületi hőmérsékletváltozás kontroll százaléka alapján sorba állítjuk a 72 genotípust, 

látható, hogy jelentős genetikai változatosság található ebben a tekintetben. A legstabilabb 

hőmérséklete a GK 17.13 fajtajelöltnek és a GK Julidur durum búza fajtának volt, a fajták 

közül az Genius és a GK Hunyad volt a legtoleránsabb. A szárazság toleránsnak tartott  

Plainsman a 10. helyet foglalta el. A hőmérsékletváltozás a szenzitívnek tartott Cappelle 

Desprez példafajta esetében volt a legnagyobb. 

Ha a vizsgált kalászos fajokat külön értékeljük, azt tapasztalhatjuk, hogy a tritikálék és a 

nemrég fajtaelismerésben részesült GK Julidur durum búzafajta szárazságtűrő képessége 

mindkét évben kiemelkedik a kísérleti átlagból és megközelíti a szárazságtűrő búza 

példafajták eredményeit.  

A kísérletben lévő parcellákat teljes érésben 2015. július 16-án kézzel arattuk le, majd a 

kévéket LD 350-es (Wintersteiger Gmbh.) elektromos kévecséplő géppel csépeltük ki. 

Ugyanezt a berendezést alkalmaztuk a minták tisztítására is. Az ezerszemtömeg 

meghatározását a Marvin Seed Analyser-rel (GTA Sensorik Gmbh.) végeztük el. Minden 

mintából ismétlésenként és kezelésenként 2-2 ezerszemtömeg mérést végeztünk.  

A viszonylag száraz és meleg időjárás ellenére jelentős szárazságstressz csak a tenyészidőszak 

végére alakult ki az esőárnyékolt kezelésben. A parcellák termése, és az ezerszemtömeg 

csökkent az előidézett vízhiány hatására. A kétsoros parcellák átlag termése a 

kontrollkezelésben 613 g, míg a sátor alatt a szemtermés 437 g volt. A stressz-kezelés 

átlagosan 28,6 %-os termésdepressziót okozott. Szemtermésben a példafajták közül alacsony 

termésszinten ugyan, de a Kobomugi és a Plainsman mutatta a legnagyobb stabilitást. 

A Plainsmanhoz hasonló szintű toleranciát találtunk a Richmond/Panna, a 

K8090.10.86/Zo//Szlk/3/Csillag, és a GK 22.14 fajtajelölt esetében.  
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2015-ben a növénymagasság nagyobb volt, mint 2014-ben. A száraz kezelésben a 

növénymagasság a teljes kísérlet átlagában alig volt kisebb, mint a kontrollkezelésben. A 

kontroll kezelésben a növénymagasság átlagosan 103,9 cm míg a stressz kezelésben 102,8 cm 

volt, ami mindössze 1,1 százalék különbséget jelent. Ennek oka a későn kialakult 

szárazságstressz volt. 

 

Hasonlóan a növénymagassághoz, az adaptív szárazság-stressz elhanyagolható mértékben 

hatott a kalászolás időpontjára (átlagosan 2 napos különbséget okozott). A kontroll kezelésben 

a fajták átlaga az év 133. napján (május 13), a stressz kezelésben a 131. napon (május 11) 

kalászolt, azaz a szárazság két nappal korábbra hozta a kalászolást. Egy jelentős szárazság 

stressz akár hét nappal is előre hozhatja a kalászolást. A legkorábban a Petur/Carlo 

//Ati/Verecke kombináció kalászolt a stressz-kezelésben (124). A legkésőbb a Cappelle 

Desprez volt, 142 nappal. A kontroll kezelésben is ezek a fajták adták a szélső értékeket 124, 

125 illetve 149 nappal.  

  

Kezelések 
  

Növény-

magasság 
cm 

Kalászolás 
napok 

Ezerszem-

tömeg 
g 

Szemtermés 
g 

Levélfelület 

hőmérséklet 
oC 

Kontroll  103,9 133 48.5 613.0 25.5 

Stressz kezelés 102.8 131 45.0 437.0 27.8 

Eltérés 1,1 2 3.5 176.0 -2.3 

Kontroll % 99.1 98.5 92,8 71.4 109.0 

 

Az ezerszemtömeg a szárazság stressz hatására csökken, így ezt a terméskomponenst minden 

évben figyeljük. Ennek ellentmondani látszik az, hogy az ezerszemtömeg csökkenése a 

legtöbb évben sokkal csekélyebb mértékű, mint azt a termés csökkenése alapján 

feltételeznénk. A szárazság stressz ugyanis csökkenti a kalászonkénti szemszámot és 

esetenként a sarjkalászok abortálódása miatt a növényenkénti kalász számot is. Így a kontroll 

kezelésben mért ezerszem tömeg a nagyobb számú sarjkalász eredetű szemek jelenléte miatt  

alig magasabb, mint a stresszkezelésben mért adat.  

Az elmúlt évben a szárazságstressz az ezerszem tömeget átlagosan mindössze 2,8 %-al 

csökkentette. A kontroll kezelésben a 72 genotípus átlagos ezerszemtömege 44,5 g, a 

stresszkezelésben 42,9 g volt. Ezerszem tömegben a legnagyobb stabilitást a tritikále fajták 

(GK Rege, GK Maros, GK Szemes), néhány szintetikus heyxaploid búza genotípus (SYN 5, 

SYN 10, SYN11), a durum búzák közül a frissen elismert GK Julidur (GKD 296.12) a 

kenyérbúzák közül a  2*Du // Ttj / Zo, a Kobomugi, FD91143 / Fav // Pal / 17.03 /3/ Dor / Ati 

kombinációk voltak a legtoleránsabbak. 

 

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 szárazság stressz jelentősen nagyobb 

hatással volt a parcellák össztermésére, mint az ezerszemtömegre. Eredményeink alapján 

elmondhatjuk, hogy a kísérletbe vont genotípusok stressz körülmények között alacsonyabb 

ezerszemtömeggel jelentősen kevesebbet termettek.  
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Az esőárnyékoló berendezéssel előidézett szárazság stressz mértéke hőségnapokon 

levélfelület hőmérsékletmérésekkel nyomon követhető, a fajták között jelentős különbségek 

találhatóak. E módszer alkalmas szántóföldi szelekcióra is. 

Az alkalmazott módszereket szelekciós döntéseink megalapozásában hasznosnak ítélhetjük. 

Bejelentés előtt álló törzseink továbbvitelében és NÉBIH-fajtaminősítési kísérletekbe való 

bejelentésében figyelembe vesszük a levélfelület hőmérsékleti adatokat, az esőárnyékoló sátor 

alatt mért ezerszemtömeg és termésstabilitás adatokat is. Méréseink eredményei alapján 

kijelenthetjük, hogy a kísérletbe vont négy tritikále fajta és számos szintetikus hexaploid 

genotípus esetében a szárazság stresszel szemben nagyobb ellenálló képességet tapasztaltunk 

mint a kenyérbúzáknál. A vizsgált genotípusok levélfelület hőmérsékleti adatai alapján 

valószínűsíthető, hogy jelentősen nagyobb gyökértömeggel rendelkeznek a vizsgálatba vont 

búzatörzseknél, hiszen a hőségnapokon fotoszintetikus aktivitásuk a búzákénál jelentősen 

kisebb mértékben esett vissza. Az eredmények alapján elmondható, hogy a tritikále faj és a 

CIMMYT eredetű szintetikus hexaploid genotípusok egy részének szárazág adaptációs 

képessége a kalászosok között kiemelkedő. A szintetikus hexaploidokat ezért keresztezési 

kombinációinkban a jövőben egyre nagyobb mértékben kívánjuk felhasználni.  

 

Gyakorlati eredmények 

A témakörből az elmúlt másfél évtized alatt egy egyetemi doktori dolgozat és két PhD 

értekezés is született, jelenleg egy PhD hallgató végez kutatási munkát a szárazságtűrés 

tanulmányozásában, a Biotechnológiai Osztályon.. 

Kifejezetten gyakorlati eredmény, a program beindulása óta elismert kiváló szárazságtűrő 

képességgel rendelkező fajták előállítása és termesztésbe vonása.  

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 Bakony (2015) fajták elismerése szárazsággal 

szembeni fajták bevonását jelentette az országos fajtaszortimentbe. 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, mivel a 2014-ben 

bejelentett fajtajelöltek közül, vizsgálataink szerint a GK 22.14 (Hunyad//Garaboly/Szálka) 

jelölt kiváló szárazságtoleranciával és alkalmazkodó képességgel rendelkezik. 

 

Génvadászat a D genomban 

Bizonyos mértékben a szárazságtűrési kutatások részét képezi a nemesítési programunk 

genetikai hátterének bővítése a vad D-genomot tartalmazó kecskebúza (Aegilops tauschii) 

génállományával. A kecskebúza tönke búzákkal (AABB) keresztezhető, de az F1 generáció 

haploid növényeket eredményez. A diploiditás helyreállítása során szintetikus hexaploid 

törzsekhez jutunk, amelyek ezután könnyen keresztezhetők a kenyérbúzákkal és remény van 

arra, hogy a kecskebúza betegség ellenálló képességéért és szárazságtűrő képességéért felelős 

géneket is bevihetjük a búza kultúrformáiba egy szisztematikus back cross programon 

keresztül. 

Programunkban három irányban indultunk el: 

1. CIMMYT eredetű szintetkus hexaploidokkal keresztezzük produktív fajtáinkat 

fajtajelölteinket, egy back cross programban. 



 76 

2. Új szintetikus hexaploidokat állítunk elő a birtokunkban lévő CIMMYT-eredetű 

szintetikus hexaploidok egymás közötti keresztezésével. Ezeket később szintén back 

cross programunkban használjuk föl, mint prebreeding génforrásokat. 

3. Saját szintetikus hexaploidokat állítunk elő saját durum búzáink és a délkelet-alföldi 

klimatikus és fitopathológiai környezethez adaptálódott, helyben gyűjtött Aegilops 

tauschii törzsekkel. 

Kenyérbúza x szintetikus hexaploid keresztezésből származó törzseink száma 41. Jelenleg F2 

illetve F3 generációban vannak (3. kép). 

Helyi durumbúza x Triticum tauschii keresztezésből két genotípussal (több tíz növény) 

rendelkezünk, amelyek még haploidok. A diploidizálás biztosítása érdekében a 

Biotechnológiai Osztály szomatikus (kalász eredetű) klónokat is létrehozott belőlük. 

Diploidizálásuk folyamatban van. 

 

 
 

3. kép. Szintetikus hexaploid genotípusok kalászai 

 

 

1.1.8. Szántóföldi télállósági kísérletek búza, tritikálé, árpa, zab, tönköly fajtákkal 

 Fónad Péter 

          

A kalászos genotípusokat tartalmazó kézi vetésű tőszámlálásos kísérletet szeptember 

26-án állítottuk be Küküllőkeményfalva (Hargita megye, Románia) határában. A kísérleti 

terület a településtől nyugatra, mintegy 750 m tsz. feletti magasságban helyezkedik el. A 

talajtípus közepesen kötött barna erdőtalaj. Klimatikus adottságai tekintetében a hazainál 

zordabb telek jellemzik, a januári középhőmérséklet 4-5, az abszolút minimum pedig 

általában 8-10 fokkal alacsonyabb az itthoninál  
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A hótakaró hónapokon át megmarad, ugyanakkor a völgyekben jellemzően nem túl 

vastag. A várható meteorológiai körülmények megfelelő alapot teremtettek a kalászos 

genotípusaink télállóságának tesztelésére.     

A kísérletben összesen 528, egyenként 3 m-es mikroparcellába 23 őszi és fakultatív 

tritikálé, 25 őszi árpa, két tönköly, 93 őszi és fakultatív zab (részben F2) és 120 őszi búza 

genotípust (fajtajelöltek és fejlett F6-F8 törzsek vetettünk el 10 cm tőtávval. Negatív 

standardként a GK Gyémánt és GK Rubintos visszavont őszi búza fajtajelölteket használtuk.  

A tél az átlagosnál szárazabb volt, a hótakaró maximális vastagsága a völgyben nem 

érte el a 30 cm-t. A növények megfelelő hidegedzést kaptak, hiszen már november elejétől 

rendszeresek voltak a fagypont alatti minimumok (13. ábra). Erősebb fagyok december végén, 

majd január első felében jelentkeztek, ekkor napokon át -20 °C alatti hajnali minimumokat 

mértek 18 cm-es hótakaró mellett. Jelentősebb hideghullám volt február derekán (-16 °C) is, 

majd a márciusi végéig kitartó hómentes fagyok okoztak jelentős, felfagyással járó kárt a le 

nem hengerezett zabvetésekben.  

 

 
13. ábra. Talajmenti minimumhőmérsékletek alakulása a kísérleti területen 2014. 

december 1. és 2015. március 31. között. 

 

A tőszámlálásos kísérletben (4. és 5. kép) a víruskártétel nem súlyosbodott az őszi 

helyzethez képest, a fogékony genotípusoknál is csak egy-két tő mutatta a törpülés/sárgulás 

tüneteit. Nyomokban tapasztaltunk levélbetegségeket árpa genotípusokon (Pyrenophora teres 

- hálózatos levélfoltosság). 

A fagykár a búza, árpa, tritikálé és tönköly genotípusoknál közepes, a zabok esetében 

erős volt. A búza törzsek átlagos kipusztulása 20, az árpáké 23, a tritikálé törzseké 28 % volt, 

a zabok ugyanakkor 83 %-os fagykárt szenvedtek (14. ábra). Az őszi búzatörzsek közül 14 

télállósága nem érte el a negatív standard szintjét, ezeket a kísérleti rendszerünkből 

szelektáltuk. Az árpáknál négy, a tritikáléknál hét gyenge télállóságú törzset ill alapanyagot 

azonosítottunk, melyeket az őszi árpa és őszi tritikálé nemesítési programból ki kellett 

zárnunk. Az új keresztezési programból vizsgálatba vont 9 szegregáló zab kombináció közül 

mindössze kettőben találtunk jó áttelelésű bugautódsorokat, ezek között viszont van ígéretes, 

a GK Impaláénál jobb télállóságú kombináció is. Az átfutó (egy évvel korábban is a 

kísérletben szereplő) genotípusok kifagyási adatai jó összefüggést mutatnak a tavalyi 

adatokkal (r= 0,59, P=1% szinten szignifikáns).  
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A kísérleti eredmények kitűnő szelekciós lehetőséget biztosítottak a gyengén télálló 

genotípusok kiszűrésére, a tavaszi/fakultatív anyagok elkülönítésére és az őszi zab 

télállóképességének javításához. 

 

 

    
4. kép. A hidegtűrési kísérlet állományképe (balra), eltérő télálló képességű búza genotípusok 

(jobbra) - 2015. április 26., Küküllőkeményfalva 

 
 

5.kép A hidegtűrési kísérlet tőszámlálása, háttérben a GK Berény állománya. 
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14. ábra. A télállósági kísérletben vizsgált kalászos genotípusok hidegtűrési adatai fajonként 

– Küküllőkeményfalva, 2015. április 

 

 2015 őszén a hidegtűrési kísérlet beállítását október 16-17–én végeztük el (6. kép). A 

kísérletben összesen 732, egyenként 3 m-es mikroparcellába 34 őszi és fakultatív tritikálét, 68 

őszi árpa, 56 őszi és fakultatív zab korai nemzedékű törzsét és 296 őszi búza genotípust 

(fajtajelöltek és fejlett F6-F8 törzsek és szintetikus búza populációk) vetettünk el. A parcellák 

nagyobb része tőszámlálási céllal került beállításra, ezekben 10 cm-es tőtávval vetettünk 30-

30 szemet, két ismétlésben. A szegregáló, korai generációjú árpa genotípusokat és 168 búza 

kombináció F2 nemzedékeit szelekciós céllal állítottuk kísérletbe, sűrűbb vetéssel. Utóbbiak 

megmaradó állományát le is fogjuk aratni. Standardként a gyenge télállóságú GK Gyémánt, 

GK Bagoly és GK Szálka visszavont őszi búza fajtajelölteket használtuk.  

A területet a vetésre tárcsával készítették elő, majd kombinátorozták. A talaj vetés 

idején megfelelően víztelített volt, az időjárás pedig szokatlanul enyhe. Ennek köszönhetően a 

növények gyorsan, 7-10 nap alatt kikeltek. 

Az őszi tőszámlálást november 22-én végeztük el (7. kép). A kísérleti területen 

gyomosodást alig tapasztalatunk, a tőszámlálást nem zavarta. A korai kelés miatt kismértékű 

vadkárt (nyúl-, őzlegelés) és taposást tapasztaltunk, amely viszont állománypusztulással nem 

járt. A kelési erély többnyire 50-70 % között alakult (15. ábra), a várakozásunkkal ellentétben 

a zab genotípusok mutatták a legjobb képet ebből a szempontból. Néhány őszi búza és 

tritikálé törzs csírázása viszont 30 % alatt maradt. Korai levélfoltosságot és levélrozsdát nem 

tapasztaltunk a kísérletben, enyhe, tőpusztulással nem járó víruskártétel - főként őszi búza 

genotípusokon - előfordult. A kísérlettől a látottak alapján egzakt, jól értékelhető áttelelési 

adatok várhatóak.  
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15. ábra. Az egyes gabonafélék kelési erélye a hidegtűrési kísérletben – 2015. 11. 22. 

 

 
6. kép. A hidegtűrési tőszámlálásos kísérlet vetése októberben 

 

 
7. kép. Őszi árpa szelekciós sorok állománya  
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1.1.9. Rozsdabetegségekkel szembeni rezisztenciaforrások feltárása, nemesítési 

felhasználása, a búza sikérminősége genetikai hátterének feltárása és szelekciós 

módszerek fejlesztése. 

(Molekuláris Genetikai Osztály, Purnhauser László) 

 

Az osztály munkája két fő területre osztható 

A) Rezisztencianemesítés (rezisztencia gének azonosítása molekuláris markerekkel; 

rezisztenciagének hatásának, ill. kölcsönhatásnak vizsgálata; kórtani tesztek, 

fajtaelőállító nemesítés rezisztens fajták előállítása érdekében markerek 

felhasználásával)  

B) Minőségi nemesítés (a búzafajták sikérminőségének és szemkeménységének genetikai 

hátterének vizsgálata molekuláris módszerekkel, szemszín vizsgálata) 

 

1.1.9.A Rezisztencianemesítés 

A rozsdabetegségek igen jelentős termésveszteséget okozhatnak a fogékony búzafajtákban. A 

levélrozsda szinte minden évben előfordul, és súlyos, akár 40%-os termésveszteséget is 

okozhat. Az utóbbi három évben azonban a korábban ritka „vendégnek” számító sárgarozsda 

is felütötte a fejét; a 2014-es járvány 70% terméscsökkenést okozott a fogékony fajtákban.  

Egy nemesítési program tervezéséhez elengedhetetlenül fontos a szülőpartnerek genetikai 

hátterének ismerete pl. mely rozsda rezisztenciagének találhatók meg a keresztezéshez 

használni kívánt búzafajtákban. Bár ez hagyományos rezisztencianemesítési módszerrel is 

megoldható, de nehézsége miatt a nemesítésben jelenleg használt fajták rezisztenciájának 

pontos genetikai hátteréről kevés információnk van. Tekintve, hogy a rozsda 

rezisztenciagének hatékonysága az új virulens kórokozó rasszok megjelenése következtében 

általában korlátozott ideig tart, fontos, az egyes rezisztenciagének hatásosságának ismerete is. 

Erre a levélrozsdában nagyon jól használhatók a J.A: Kolmer (Winnipeg, Manitoba, Kanada) 

által kifejlesztett közel izogén vonalsorozat, amelyben visszakeresztezésekkel a különböző 

ismert levélrozsda rezisztencia géneket (Lr) egy fogékony búzába (Thatcher) vitték át. E 

gének így külön-külön azonos genetikai háttérben vizsgálhatók.  

Ennek ellenére az egyes Lr gének kölcsönhatásairól a világon alig van irodalmi adat. 

Márpedig az egyes búzafajtákban, még a fogékonyakban is több (a hatékonyságukat már 

elvesztett) Lr gén is található. Kevés, bizonyítékok van arra, hogy egyes önmagukban 

hatástalan Lr gének komplementer génkölcsönhatás következtében rezisztens 

kombinációt adhatnak. Levélrozsdában csak egy világos példát találhatunk a komplementer 

génkölcsönhatásra. Singh és McIntosh (1984) azt találta, hogy az Lr27 és az Lr31 gének a 

Gatcher fajtában csak akkor biztosítottak rezisztenciát, ha együtt voltak jelen, külön-külön 

egyikük sem volt hatékony. Szárrozsdában Rouse és mtasi (2014) bizonyították a 

komplementer génkölcsönhatás jelenlétét.  

A génkölcsönhatás kimutatásának jelentős akadálya volt, hogy hagyományos patológiai 

módszerekkel már egy gén azonosítása is nehéz feladat, de ennél is jóval nehezebb, ha pl. 

egyszerre több Lr gén jelenlétét kívánjuk kimutatni. Markerre alapozott módszerrel viszont 

egyszerre több gén jelenlétét is gyorsan és megbízhatóan tudjuk ellenőrizni, a markerekre 

alapozott szelekció pedig a korábbi kizárólagos fenotípusos szelekció mellett a genotípus 

szintű szelekciót is lehetővé teszi. 
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Célkitűzések 

A pre-breeding tevékenység meghonosítása és a fajtaelőállító nemesítési gyakorlatban való 

alkalmazása érdekében az alábbi célkitűzéseket tűztük ki a 2015 évben.  

1. Sárgarozsda és levélrozsda rezisztenciagének azonosítása hazánkban elismert 

molekuláris markerek felhasználásával. 

2. Levélrozsda rezisztenciagének genetikai térképezése és a rezisztenciagénekkel 

kapcsoltan öröklődő új molekuláris markerek azonosítása  

3. Új kétszeres, esetleg háromszoros génkombinációkat tartalmazó NIL-ek levélrozsda 

rezisztenciájának vizsgálata  

4. Rozsda kórtani tesztek üvegházban és kórtani kertben 

5. Molekuláris markerekre alapozott rekurrens szelekció folytatása, levélrozsda ellenálló 

fajták előállításban 

 

Eredmények 

1.1.9.1. Sárgarozsda és levélrozsda rezisztenciagének azonosítása hazánkban elismert 

molekuláris markerek felhasználásával. 

Az utóbbi évek sárgarozsda járványait figyelembe véve három sárgarozsda rezisztenciagén 

(Yr10, Yr17 és Yr 18) azonosítást végeztük el –utóbbi két génnel, levélrozsda rezisztenciagén 

is kapcsoltan öröklődik (Yr17-Lr37, Yr18-Lr34). A vizsgált 208 db hazánkban államilag 

elismert búzafajtában az Yr10 és az Yr18 gének jelenlétét mindegyik fajtában, az Yr17 gén 

előfordulást pedig 65 fajtában tanulmányoztuk (3. táblázat. 8., 9. és 10. kép). Az eredmények 

alapján Yr10 gén 5 fajtában (a 208 fajtára vetítve 2,4% gyakorisággal) fordult elő. Yr18 gént 

8 fajtában (a 65 fajtára vetítve 12,3% gyakorisággal) találtunk, az Yr18 gén pedig 26 fajtában 

fordult elő (12,5% gyakoriság).  

 

 
8.kép. Az Yr10 sárgarozsda rezisztenciagén kimutatása (a vizsgált fajták közül az első 63-

ban), a psp3000 mikroszatellit marker segítségével (a + és – jel a pozitív és negatív kontroll 

fajta DNS sávját mutatja) 

 



 83 

3. táblázat. Az Yr10, Yr17 és Yr18 sárgarozsda rezisztenciagének azonosítása molekuláris 

markerek segítségével, a hazánkban elismert őszi búza fajtákban: 

Megjegyzés: 1= marker jelen van, 0=nincs jelen, na= nincs adat 

 
FAJTÁK Yr10 Yr18 Lr34 Yr17 Lr37   FAJTÁK Yr10 Yr18 Lr34 Yr17 Lr37 

Adriana 0 0 0  GK Kincső 0 0 na 

Bánkúti 1201 1 0 0  GK Ledava 0 1 na 

Bercy 0 0 0  GK Malmos 0 0 na 

Bezosztaja 1 0 1 0  GK Marcal 0 0 na 

Bill 0 0 1  GK Margit 0 0 na 

Bitop 0 0 0  GK Mérő 0 1 na 

Brilliant 1 0 0  GK Miska 0 0 na 

Cornélius 0 0 0  GK Mura 0 0 na 

Element 0 0 0  GK Olt 0 1 na 

Energo 0 0 0  GK Őrség 0 0 na 

Fertődi 293 1 0 0  GK Örzse 0 0 na 

Furore 0 0 0  GK Öthalom 0 0 na 

GK Békés 0 0 0  GK Petur 0 0 na 

GK Csillag 0 0 0  GK Piacos 0 1 na 

GK Csongor 0 0 0  GK Pinka 0 0 na 

GK Élet 0 0 0  GK Répce 0 0 na 

GK Fény 0 0 0  GK Rubintos  0 0 na 

GK Futár 0 0 0  GK Ságvári 0 0 na 

GK Göncöl 0 0 0  GK Sára 0 0 na 

GK Hajnal 0 0 0  GK Sas 0 0 na 

GK Hunyad 0 1 0  GK Szindbád 0 0 na 

GK Körös 0 0 0  GK Tisza 0 1 na 

GK Ledava 0 0 0  GK Tiszatáj 0 1 na 

GK Március 0 0 0  GK Tündér 0 0 na 

GK Nap 0 0 0  GK Véka 0 0 na 

GK Rozi 0 0 0  GK Verecke 0 1 na 

GK Sára 0 0 0  GK Zombor 0 1 na 

GK Szala 0 1 0  GK Zugoly 0 0 na 

GK Szálka 0 0 na  Guarni 0 0 na 

GK Tavasz 0 0 0  Győző 0 0 na 

GK Vitorlás 0 0 0  HP Árkus 0 0 na 

HP Pusztaszél 0 1 0  Hunor 0 0 na 

Martonvásári 16 0 0 0  Jarebica 0 1 na 

Martonvásári 17 0 1 0  Jubilejnaja 50 0 0 na 

Martonvásári 18 0 0 0  KG Magor  0 1 na 

Mentor 0 0 0  KG Széphalom 0 0 na 

Mv 12 0 0 0  Kompolti-3 0 0 na 

Mv Apród 0 0 0  Kondor 0 0 na 

Mv Bodri 0 1 0  Ludwig 0 0 na 

Mv Karéj 0 0 0  Lupus 0 0 na 

Mv Karizma 0 0 0  Maximus 0 0 na 

Mv Kemence 0 0 0  MF Boglya 0 0 na 

Mv Kikelet 0 0 0  MF Kazal 0 0 na 

Mv Kokárda 0 0 0  Mv 10 0 0 na 

Mv Kolo 0 0 0  Mv 11 0 0 na 

Mv Kolompos 0 0 1  Mv 12 0 0 na 

Mv Koma 1 0 0  Mv 14 0 0 na 

Mv Krajcár 0 0 1  Mv 15 0 0 na 

Mv Kucsma 0 0 1  Mv 17 0 0 na 

Mv Lepény 0 1 0  Mv 18 0 0 na 

Mv Lucilla 0 0 0  Mv 19 0 0 na 
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3. táblázat. folytatás 
FAJTÁK Yr10 Yr18 Lr34 Yr17 Lr37   FAJTÁK Yr10 Yr18 Lr34 Yr17 Lr37 

Mv Menüett 0 0 0  Mv 20 0 0 na 

Mv Nádor 0 0 1  Mv 21 0 0 na 

Mv Panna  0 0 0  Mv 22 0 1 na 

Mv Pántlika 0 0 1  Mv 24 0 0 na 

Mv Pengő 0 0 0  Mv 25 0 0 na 

Mv Petrence 0 0 0  Mv 4 0 0 na 

Mv Sobri 0 1 0  Mv 8 0 0 na 

Mv Tallér  0 0 0  Mv Amanda 0 0 na 

Mv Táltos  0 0 0  Mv Béres 0 0 na 

Mv Toldi  0 0 0  Mv Csárdás 0 0 na 

Mv Virtus 0 0 1  Mv Dalma  0 0 na 

Orpic 0 0 0  Mv Emese 0 0 na 

Pegassos 0 0 0  Mv Emma 0 0 na 

Premio 0 0 1  Mv Garmada 0 0 na 

Abony 0 0 na  Mv Hombár 0 0 na 

Alex 0 0 na  Mv Irma 0 0 na 

Alföld 0 0 na  Mv Ködmön 0 0 na 

Baranjka 0 0 na  Mv Magdaléna 0 0 na 

Bobino 0 0 na  Mv Magma 0 0 na 

Borcsa 0 0 na  Mv Magvas 0 0 na 

Bőség 0 0 na  Mv Mambo 0 1 na 

Brea  0 0 na  Mv Mariska 0 0 na 

Brutus 0 0 na  Mv Marsall 0 0 na 

Bucsányi 20 0 1 na  Mv Martina 0 0 na 

Buzogány 0 0 na  Mv Matador 0 0 na 

Capo 0 0 na  Mv Matild 0 0 na 

Carlo 0 0 na  Mv Matyó 0 0 na 

Complet 0 0 na  Mv Mazurka 0 0 na 

Danka 0 0 na  Mv Mezőföld 0 0 na 

Flori 2 0 0 na  Mv Optima 0 0 na 

Gaspard 0 0 na  Mv Pálma 0 0 na 

GK Ati 0 0 na  Mv Palotás 0 0 na 

GK Bagoly 0 0 na  Mv Piroska 0 0 na 

GK Cinege 0 0 na  Mv Prizma 0 0 na 

GK Cipó 0 0 na  Mv Regiment 0 0 na 

GK Csongrád 0 0 na  Mv Suba 0 0 na 

GK Csörnöc 0 0 na  Mv Süveges 0 0 na 

GK Délibáb 0 0 na  Mv Szigma 0 0 na 

GK Élet 0 0 na  Mv Tamara 0 0 na 

GK Favor 0 0 na  Mv Toborzó 0 0 na 

GK Forrás 0 0 na  Mv Verbunkos 0 0 na 

GK Garaboly 0 1 na  Mv Vilma 0 0 na 

GK Góbé 0 0 na  Mv Walzer 0 0 na 

GK Hargita 0 0 na  Partizanka 0 0 na 

GK Hattyas 0 0 na  Pobeda 0 0 na 

GK Hattyú 0 0 na  Renesansa 0 0 na 

GK Holló 0 0 na  Róna 0 0 na 

GK István 1 0 na  Rusija 0 0 na 

GK Jutka 0 0 na  Saturnus  0 0 na 

GK Kalász 0 0 na  Sixtus  0 0 na 

GK Kapos 0 1 na  Super Zlatna 0 1 na 

GK Kata 0 0 na  Ukrainka 0 1 na 

GK Kende 0 1 na  Zlatka 0 0 na 
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Az előző (2014.) évben e fajták nagy részét kórtani tenyészkertben is elvetettük, ahol a 

fogékony fajtákban igen nagymértékű sárgarozsda fertőzöttséget figyeltünk meg — a levelek 

sárgarozsdával való legnagyobb borítottsága 100%-ot is elért, míg a rezisztensekben ez  0% is 

lehetett (átlagos fertőzöttségi szint 37,2% volt). A markeres vizsgálatok az alapján az Yr17 

gén jelenléte jól észrevehető kapcsoltságot mutatott az rezisztenciával, mivel az Yr17 gént 

hordozó 6 fajta közül négynek 0-5 % között változott a fertőzöttsége, kettő pedig közepes 

szintet mutatott. (A kórtani kísérletek beállítása, és kiértékelése Csősz Lászlóné kórtanos 

szakember közreműködésével történt.) 

 

 
9. kép. Az Yr18 sárgarozsda rezisztenciagén kimutatása a csLV34 marker segítségével (a nyíl 

a rezisztenciagénnel kapcsolt DNS sávot mutatja). 

 

10. kép. Az Yr17 sárgarozsda rezisztenciagén kimutatása a VENTRIUP-LN2 marker segítségével 
(a bal oldali molekulasúly markeroszlop melletti markersáv a Yr17 gént hordozó pozitív kontroll 

pozícióját jelzi)  



 86 

 

1.1.9.2. Levélrozsda rezisztenciagének genetikai térképezése és a rezisztenciagénekkel 

kapcsoltan öröklődő új molekuláris markerek azonosítása  

(közreműködők: Csősz Lászlóné, Tar Melinda, Shandong Agric. Univ. Kína) 

E program keretében három fontos levélrozsda rezisztenciagén (Lr9. Lr20 és Lr29) genetikai 

térképezését és új, a nemesítésben is jól felhasználható kapcsolt markerek azonosítást 

kívánjuk elvégezni.   

A program már korábban elindult, amelynek során a 5 térképezési populációt állítottunk elő, 

amelyek F2 növényeiből DNS-t izoláltunk, és a felneveltük az F2, F3, F4 oll. F5 

nemzedékeket is. Az elmúlt években a pontos fenotipizálási munkát nagyban akadályozta a 

nem megfelelő űvegházi háttér és a rövid időtartamra koncentrálódó magas munkaerő igény 

(patogének felszaporítása, és a teszt megfelelő klimatikus viszonyok közötti elvégzésére csak 

a téli hónapok megfelelőek, akkor sem mindig). Egy kínai együttműködési program keretében 

két kínai hallgató segítségével, az itt tartózkodásuk 3 hónapja alatt nagy mennyiségű és preciz 

munkát lehetett elvégezni. Ennek során a korábban előállított F3-F5 populációk terméséből 

csíranövénykori mesterséges inokulálásos teszteket végeztünk üvegházban. 

A felhasznál populációk és az F3-F3 családok számát az alábbi felsorolás mutatja be: 

Lr9 NIL/Thatcher kombináció: 191 db család 

Lr29NIL/Thatcher kombináció:131 db család 

Lr29NIL/Délibáb kombináció:107 db család 

Lr20NIL/Thatcher kombináció:142 db család 

Lr20NIL/ Délibáb kombináció:144 db család 

A fenotipizálás jól sikerült, jelenleg az adatok feldolgozása, illetve ill. folytatjuk az új 

markerekkel való teszteléseket. 

 

1.1.9.3. Új kétszeres, esetleg háromszoros génkombinációkat tartalmazó NIL-ek levélrozsda 

rezisztenciájának vizsgálata  

(E munkák Kapás Mariann PhD hallgató doktori munkájának részét is képezik, az 

alkalmazott DH vonal előállítások a Biotechnológiai Osztállyal való kooperációban történik 

Pauk János és Lantos Csaba közreműködésével ) 

Konkrét célok: 

Levélrozsda közel izogénvonalak (Lr NIL) között keresztezések végzése, különböző Lr 

génkombinációkat tartalmazó izogén vonalak előállítására  

Lr NIL-ek között féldiallél keresztezési programot végzünk 5-8 olyan Lr NIL 

felhasználásával, amelyek hatástalan vagy részben hatástalan Lr géneket hordoznak. Ennek 

eredményeként 20-30 olyan NIL-t kívánunk előállítani, amelyek egyszerre két Lr gént 

tartalmaznak. További lépésben három Lr gént hordozó Lr NIL kialakítását is 

megkísérelnénk.  

A homozigóta vonalak előállítását az F1 növényekről indított portok tenyészet révén doubled 

haploid (DH) vonalak előállításával kívánjuk meggyorsítani. A dupla génkombinációk 

jelenlétét molekuláris markerekkel ellenőrizzük.  

Az előállított új kétszeres, esetleg háromszoros génkombinációkat tartalmazó NIL-ek  

levélrozsda rezisztenciájának vizsgálata  
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Ennek keretében az előállított új, Lr géneket különböző kombinációban tartalmazó NIL-ek 

ellenálló képességét kívánjuk megvizsgálni csíranövény-korban (üvegházban) és felnőtt 

korban (kórtani tenyészkertben), ismert rozsdarasszokkal való mesterséges inokulálással.  

Előzmények:  

Az Lr NIL-ek keresztezési munkái, az F1 növények felnevelése, portoktenyészet indítása és 

felnevelése nagy részben már megkezdődött, ill. folytatódik.  

A rezisztenciatesztekhez szükséges fajták beszerzése nagy részben már megtörtént, azok 

molekuláris genetikai vizsgálata az Lr gének jelenlétének kimutatására is megkezdődött.  

Feladatok 

1. Búzafajták beszerzése és vetése, LrNIL-ek vetése 

2. Újabb keresztezések végzése LrNIL-ekkel 

3. DNS izolálás búzafajtákban, ill. DH Lr-NIL vonalakban  

4. Lr gének kimutatása búzafajtákban ill. DH Lr-NIL vonalakban PCR markerekkel 

5. Levélrozsda monospórás izolátumok fentartása ill. újabbak indítása. 

6. Levélrozsda üvegházi tesztek 

7. Levélrozsda szántóföldi tesztek  

 

Elvégzett munkák 

A korábbi években nyolc levélrozsda rezisztenciagént (Lr1, Lr20, Lr21, Lr26, Lr28, Lr34, 

Lr38, Lr52) reprezentáló levélrozsda közel izogén vonal keresztezése történt meg 

génkölcsönhatás vizsgálat céljából. A 2014. januárjában kiültetett keresztezésekből 

származó F1 növényekből 2015. szeptemberében DNS-t vontunk ki (340 db. DNS minta). 

2015-ben hat Lr gén meghatározása történt meg a génekkel kapcsoltan öröklődő, a 

szakirodalomból kikeresett molekuláris markerek azonosítása által (PCR reakció). 

A génkombinációk jelenlétét a következő markerekkel bizonyítottuk (4. és 5.  táblázat ill. 

11. és 12. kép). 

4. táblázat. Az Lr gének meghatározásához felhasznált markerek 

Gén Marker Irodalom 

Lr1 WR003 (SCAR) Qiu et al. 2007 

Lr20 XSTS638 (STS) Neu et al. 2002 

Lr26 OPH 20 (RAPD) Francis et al. 1995 

Lr28 SCS421 (SCAR) Cherukuri et al. 2005 

Lr34 CsLV34 (STS) Lagudah et al. 2006 

Lr52 TXW200 (STS) Xgwm234 (SSR) Obert et al. 2005, Tar 2012 

 

A molekuláris vizsgálataink alapján több olyan DH növényt is azonosítottunk, amelyekben a 

felhasznált gének párban fordultak elő. Az egyes génkombinációkat és az azokat tartalmazó 

DH növények számát az alábbi felsorolás, ill a 5.táblázat tartalmazza: 

 

Lr20-Lr26: 7 db., Lr20-Lr28: 7 db., Lr20-Lr52: 4 db., Lr20-Lr34: 5 db., Lr20-Lr1: 1 db. 

Lr26-Lr28: 3 db., Lr26-Lr52: 4 db., Lr26-Lr34: 4 db., Lr26-Lr1: 3 db.,  

Lr28-Lr52: 1 db. Lr28-Lr34: 0 db., Lr28-Lr1: 4 db.,  

Lr52-Lr34: 2 db., Lr52-Lr1: 3 db., 

 Lr34-Lr1: 1 db. 
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5. táblázat. A féldiallél keresztezések eddigi eredményeinek összesítése (részletek alul). 

  Lr20 Lr21 Lr26 Lr28 Lr52 Lr34 Lr1 

Lr38 36 (16) 8 (3) 50 (3) 21 (17) 17 (9) 18 (9) 13 (9) 

Lr20   15 (9) 29 (18) (7) 35 (24) (7) 30 (19) (4) 17 (9) (5) 20 (12) (1) 

Lr21     34 (20) 15 (12) 6 (3)   11 (5) 

Lr26       29 (18) (3) 33 (15) (4) 27 (12) (4) 17 (9) (3) 

Lr28         6 (5) (1)  7 (3) (0) 28 (13) (4) 

Lr52           11 (5) (2) 42 (32) (3) 

Lr34             16 (6) (3) 

Megjegyzés: Az első szám az adott keresztezésből származó egyedeket jelöli (az aratásnál 

minden növényt külön zacskóba gyűjtöttük, melynél fertilis kalászokat tapasztaltunk), a 

második (zárójeles) szám pedig azt jelzi, hogy a lecsépelt mintákból mennyi minta DNS-ét 

izoláltuk (csak abból izoláltunk DNS-t, amelyikből több, mint 20 szem volt, a maradékot 

megtartottuk biztonsági tartaléknak, felszaporításra, ha egyik genom sem tartalmazza mindkét 

gént). A piros zárójelben levő számok azokat a mintákat jelölik, amelyekben mindkét gént 

azonosítottuk molekuláris markerek segítségével. 

Például az Lr26 + Lr20-as génkombinációs minták esetében a 29 mintából 18 esetében 

vontunk ki DNS-t. A 18 DNS mintából pedig 7 esetében azonosítottuk mindkét gén jelenlétét 

molekuláris markereik segítségével, ez a 18 vizsgált mintának a 39%-a. Ennél a 

génkombinációnál ezért további feladatunk azok felszaporítása lesz a mesterséges fertőzéses 

kísérletek számára. Az Lr34 + Lr28-as kombinációjú minták esetében azonban egyik vizsgált 

DNS-ben sem azonosítottuk mindkét gént. A maradék 4 növény felnevelés alatt áll jelenleg. 

Az Lr21 gént pedig egyik fajtában, sőt a szülőkben sem tudtuk kimutatni, ezért a keresztezést 

meg kell ismételni. Az Lr38 gén azonosítása még hátra van. 

. 

 
 

11. kép. Lr28 rezisztenciagén kimutatása a féldiallél keresztezésekben molekuláris markerrel 
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12. kép. Lr52 rezisztenciagén kimutatása a féldiallél keresztezésekben molekuláris markerrel 

 

A génkölcsönhatások megfigyeléséhez a továbbiakban mesterséges fertőzéses kísérleteket 

fogunk beállítani. 

 

1.1.9.4. A. Rozsda kórtani tesztek üvegházban 

(Közreműködő: Kapás Mariann, Csősz Lászlóné) 

Kapás Mariann PhD programja szükségessé tette a mesterséges kórtani tesztek rassz szintű 

elvégzését is üvegházi körülmények között (GK üvegház 3. kabin). A munka céljai közé 

tartozik a különböző kísérleti helyekről gyűjtött vegyes levélrozsda minták felszaporítása, 

illetve azokból monospórás izolátumok létrehozása, majd ezeknek a patotípus azonosítása. Az 

egyes patotípusokat a későbbiekben részben génazonosításhoz és génkölcsönhatás 

vizsgálatokhoz használják fel. 

2015. októberétől kezdve doktorandusz hallgatónk aktívan részt vett az egyes 

munkafolyamatokban azok elsajátítása érdekében. 2015. utolsó három hónapjában négy 

monospórás izolátumot állítottunk elő és szaporítottunk fel sikeresen. Ezek közül kettőnél a 

patotípus meghatározást is elvégeztük. 

A monospórás izolátumok előállításához a vegyes rozsdát fogékony Alcedo fajtán 

szaporítottuk fel (13. kép), majd újabb fogékony csíranövényekre keményítős szuszpenzióval 

vittük fel a mintákat a monospórák elkülönítése céljából. Ezt követően a monospórákat újabb 

fogékony Alcedo fajta egyedekre kentük át, és felszaporításuk után (14.kép) azonosítottuk 

patotípusukat.  

A reakciótípusokat Stakman és mtsai (1962.) módszere alapján határoztuk meg, a patotípus 

azonosítása pedig a COST 817-es munkacsoportja által létrehozott, nemzetközileg elfogadott 

15 vonalból álló differenciáló tesztszortimenten történt, amelyet kiegészítettünk a többi 

rendelkezésünkre álló levélrozsda izogén vonallal, hogy meg el tudjuk dönteni, hogy az adott 

izolátum mely rezisztencia gén egyértelmű azonosítására alkalmas. A munkát 2016-ban 

tovább folytatjuk, a szükséges patotípusok megtalálása céljából. 
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13. kép. Fogékony Alcedo fajta a növények fertőzést megelőzően 

 

 
 

14. kép A spóragyűjtés folyamata 
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1.1.9.4. B. Rozsda kórtani tesztek kórtani kertben 

(Közreműködő: Csősz Lászlóné) 

E munka keretében folytattuk a cseh kórtanos kollégákkal kialakított együttműködés 

keretében beszerzett európai búzafajták rozsda rezisztencia-génjeinek meghatározását 

molekuláris markerekkel. A fajtákat a Prágai Génbank (Crop Research Institute, Genebank 

Department, Praha-Ruzyne) bocsátotta rendelkezésünkre; többségüket az utóbbi évtizedben 

regisztrálták különböző európai országokban (Ausztria, Bulgária, Dánia, Németország, 

Franciaország, Hollandia, Csehország és Szlovákia).  

Az eredmények új génforrásokkal gazdagíthatják nemesítési programunkat, mind rezisztencia 

mind termőképesség vonatkozásában.  

A kórtani kertben 2015-ben összesen 201 db a Prágai Génbankból származó fajtát vizsgáltunk 

levél és sárgarozsda fogékonyságra. Továbbá 15 db kurrens szegedi és 18 db martonvásári 

fajtát is kísérletbe állítottunk (6. és 7. táblázat).  

 

6. táblázat. Külföldi és hazai fajtagyüjtemény levél- és sárgarozsda kórtani megfigyelései 

Fertőződési átlagok, a levélborítottság %-ában, Szeged, Kecskés-telep 2015.  

 

Származás 

Levélrozsda 

Átl. 

fert.   

Sárgarozsd

a 

Átl. f 

fert.  

fajta db % db % 

A Cseh Génbank 200 41,6 201 14,2 

B Szeged (GK) 15 2,3 15 32,7 

C 

Martonvásár 

(Mv) 18 18,1 18 20,0 

 A+B+C 233 37,2 234 15,8 

 

 

7. táblázat. Külföldi és hazai fajtagyüjtemény levél- és sárgarozsda kórtani megfigyelései. 

Levél és sárgarozsda fertőződöttségének gyakorisági jellemzői, Szeged, Kecskés-telep 2015.  

 

Fertőzöttség 

mértéke % 

Levélrozsda   Sárgarozsda 

fajta db %   fajta db % 

0 33 14,2  114 48,7 

10 27 11,6  52 22,2 

20 11 4,7  5 2,1 

30 34 14,6  14 6,0 

40 32 13,7  20 8,5 

50 15 6,4  5 2,1 

60 45 19,3  6 2,6 

70 10 4,3  5 2,1 

80 19 8,2  8 3,4 

90 0 0,0  4 1,7 

100 7 3,0   1 0,4 

Összesen 233 100,0  234 100,0 

 

A megfigyelések alapján 2015-ben az átlagos levélrozsda fertőzöttség (37,2%) kétszer 

erősebb volt, mint a sárgarozsdáé (15,8%). A külföldi fajtákban a levélrozsdára nézve ez a 
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szint jelentősen magasabb volt (41,6%), a martonvásári anyagokban az átlagos levélrozsda 

fertőzöttség ennek fele sem volt, a szegediekben pedig igen alacsony szintet (2,3%) ért el (6. 

táblázat). Ezzel szemben a sárgarozsda ellenállóság a külföldi anyagokban volt magasabb 

(csupán 14,3%-os átlagos fertőzöttség). Ezt követték az Mv (20.0%), majd a GK fajták 

37,2%.  

Az egyes fertőződési szintekhez (0-100%) tartozó fajtagyakorisági adatok alapján nagyon 

ellenálló fajták (0-10% fertőzöttség) bőven találhatók a fajtagyűjteményben: levélrozsda 

ellenállók közé 60 fajta (25,8%), a sárgarozsda ellenállók közé pedig 166 (70,9%) tartozott (7. 

táblázat). Tekintve, hogy kurrens fajták nagy arányban találhatók a gyűjteményben a 

rezisztens anyagok ígéretes közvetlen forrásnak bizonyulhatnak a fajta-előállító nemesítésben. 

Az parcellák aratását kézzel végeztük, valamint külön kalászokat is szedtünk a genetikai 

tisztaság megőrzése és a szaporítás érdekében. Lecsépelt és letisztított mintákat a GK génbank 

törzsanyagába is betesszük. 

 

1.1.9.5. Markerszelekciós program folytatása nemesítői tenyészkertben, fajtaelőállító 

program 

(közreműködő: Fónad Péter) 

A markerszelekciós programból származó nemesítési anyag 2015-ben is jelentős 

mennyiségben szerepelt a búza tenyészkerti anyagokban. E munka keretében előállított 

törzsek teljesítményét szántóföldi kísérletekben teszteltük (termés, minőség, rezisztencia). 

Ezeket a törzseket nem csak mi állítottuk kísérletbe, hanem más, a programban együttműködő 

kollégák is. Termés összehasonlító kísérletben több, mint száz olyan törzs szerepelt a 

kísérletekben, amelyek a szelekcióban felhasznált levélrozsda rezisztenciagének (Lr) 

valamelyikét hordozták.  

2015-ben learatott mintegy 5000 parcellás „A” és 240 parcellás „B” törzskísérlet (10 db 

egyenként 24-24 parcellából álló 5m2-es kísérlet) nagy része a markerszekciós programból 

származott.  

A 2015-ben a nagyszámú üvegházi keresztezésekből, ősszel F1 parcellákat, az F2 szelekciós 

kísérletekből valamint a kalászszelekciós kísérletekből szelektált elit kalászokból ismét 5000 

parcellás „A” törzskísérletet, valamint a learatott „A” törzsekből 9 db 24 parcellás B kísérletet 

indítottunk – ezek nagy része szintén a marker szelekcióból származó, különféle Lr géneket 

tartalmazó törzs.  

Az Alma Atai (Kazahszán) Mezőgazdasági Egyetemmel együttműködésben, több mint száz 

kazah búzafajtát vizsgáltunk kisparcellás kísérletben. A több éves együttműködés keretében 

végzett munkáról (Lr gének azonosítása kazak fajtákban és e gének hatása a rezisztenciára) a 

Cereal Research Communications-ban közös publikációt jelentettünk meg. 

Folytattuk az osztályunkon előállított GK Békés fajtafenntartását, A, B, C és D törzs szinten 

(szelekció kiegyenlítettségre, termőképességre és minőségre). 

 

A) Sűtőipari minőségre való nemesítés 

(közreműködő:  Szőke Anita MSc hallgató, Szegedi Egyetem) 

1.1.9.6. Molekuláris markerek felhasználása a HMW és LMW glutenin alegységek 

alléljainak azonosításának folytatása európai búzafajtákban. 

A kenyér sütőipari minőségét alapvetően a liszt sikérfehérje (glutén) tartalma és összetétele 

határozza meg. A sikér főképp monomer gliadinok és polimer gluteninek keverékéből áll. A 

gluteninek pedig un. alacsony (LMW GS) és nagy molekulasúlyú (HMW GS) alegységekből 
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épülnek fel. Az egyes búzafajtákban található sokféle sikérkomponens összetétele genetikai 

kontroll alatt áll (Glu és Gli lokuszok és allélok). A nagy sikértartalmú és kiváló 

sikérminőségű un. javító minőségű búzafajták nemesítéséhez fontos tudni az egyes fajták 

sikérminőségének genetikai hátterét. E munkát nagyban megkönnyíti, hogy korszerű 

molekuláris markerezési módszerekkel e gének és allélikus variációik jól kimutathatók  

Tovább folytattuk az előző évben megkezdett munkát a búza minőségét meghatározó glutén 

alegységek alléljeinek azonosítására, és gyakoriságuk vizsgálatára, kurrens hazai és külföldi 

fajtákban. Továbbá, Szegeden 28, nagy részt javító minőségű búzafajtával szántóföldi 

kísérletet állítottunk be, annak érdekében, hogy a minőségi fajtáink allélösszetétele és a 

kenyérsütési minőségük között pontosabb képet kapjunk. Ez fontos adalék lehet a genotípus 

szintű szelekciónak a minőségi nemesítési programban való felhasználáshoz. Együttműködés 

keretében a Pöstyéni Mezőgazdasági Kutatóintézettel (Szlovákia) is közös kutatási projektet 

kezdtünk a búzafajták minőségi alléljeinek meghatározásra (ők a HMW alegységeket 

vizsgálnák fehérje gélelktroforézis segítségével). 

 

1.1.9.7. Szemkeménység genetikai hátterének vizsgálata molekuláris markerekkel 

A búzának alapvető jellemzője a szemkeménység, ami meghatározza a kereskedelmi értékét, 

ezért a nemesítők számára is fontos tulajdonság. A búza keménysége a gabonaszem 

deformációval szembeni ellenállásának a mérőszáma. A búza szemkeménysége feldolgozási 

és felhasználási technológiai paramétert is meghatároz. A legmagasabb minőségű 

kenyérbúzák mind keményszeműek. 

A szemkeménységét, pontosabban a szem puhaságát genetikailag egy fő gén határozza meg, 

ez az 5D kromoszóma rövid karján elhelyezkedő Ha (hardness) gén. Valószínűleg a búza 5A 

és 5B kromoszómáján is jelen van, azonban nem fejeződik ki. Ennek köszönhető az, hogy a 

tetraploid durum búzák keményebb szeműek, mint a hexaploid búzafajták, hiszen hiányzik 

belőlük a D genom. A 4D és 4B kromoszómán is lokalizáltak, olyan régiókat, amik felelősek 

lehetnek a búza endosperm szerkezetében, de csak az 5D kromoszómán találtak variabilitást. 

Az endospermiumban található keményítőszemcsék, valamint a fehérjemátrix közötti 

kapcsolat erősségének függvénye a szemkeménység. A kemény szemű fajtáknál erősebb az 

egyes komponensek közötti kötődés, mint a puha szemű fajtáknál. A kötődés erősségét a 

friabilin szabályozza, ami egy 15 kDa méretű fehérje. A friabilin a puha szemű fajtákban 

nagyobb mennyiségben van jelen, míg a kemény szemű típusokban csak kis mennyiségben 

vagy egyáltalán nem. A friabilin két fontos polipeptidből áll, a puroindoline A (purA) és B 

(purB) egységből (8. táblázat).  

A kísérletekben a hazai búzafajták szemkeménységét vizsgáljuk molekuláris markerekkel, így 

kapva teljesebb képet a hazai szortimentről (15. kép).  

 

8. táblázat: A vizsgált puroindoline A és B, a szemkeménységet okozó mutációk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pur A Pur B 
Molekuláris 

változások 
Fenotípus 

1 D1a D1a  puha 

2 D1b D1a ismeretlen kemény 

3 D1a D1b Glicin-Serin kemény 

4 D1a D1c Leucin-Prolin kemény 
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15. kép. Pur A és B optimalizálás, kemény szemű fajtáknál (GK Békés) van sáv, puha szemű 

(az első Nyíl a GK Békés keményszemű, a 2. nyíl a GK Garaboly puha szemű fajtát jelöli) 

 

Szemszín 

A szeszín a búzafajták kereskedelmi besorolásának fontos jellemzője. A búzaszem színét 

befolyásoló tényezők a következők: piros gének száma, környezeti hatások. A búzaszemek 

külső rétegei - az epidermisz és a hipodermisz - tartalmaznak pigmenteket a piros szemszínű 

búzafajtáknál, míg a fehér szemű fajták kevés vagy egyáltalán nem tartalmaznak pigmenteket.  

A vizsgálat, optimalizálás célja az volt, hogy a búza szemszínét vizuálisan is pontosan és 

könnyen lehessen azonosítani (16.kép). Vizsgálati módszer: Áztatás 20%-os nátrium-hidroxid 

oldatban 10 percig 60 oC fokon. 

 

16.kép: Jobb oldalt az áztatás előtti, míg baloldalt az áztatás utána színváltozás figyelhető 

meg, a piros fajtáknál sötét barnás vöröses színváltozás. 
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3/A/1.2. BÚZA, KUKORICA ÉS EGYÉB NEMESÍTÉSI ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA, 

PREBREEDINGJE KÓRTANI, BIOTECHNOLÓGIAI, ANALITIKAI MÓDSZEREKKEL.  

 
Rezisztencia Kutatási Osztály 

Dr. Tóth Beáta, Dr. Varga Mónika, Dr. Tar Melinda,  

György Andrea, Szabó Balázs, Pugris Tamás, Kovács Nándor, 

Prof. Dr. Mesterházy Ákos 

 

1.2.1. KALÁSZFUZÁRIUMMAL SZEMBENI REZISZTENCIANEMESÍTÉS ÉS KUTATÁS 

A Rezisztencia Kutatási Osztály fő feladata a biotikus stressztényezők által kiváltott élettani 

hatások tanulmányozása és a levélfelületet, valamint a kalászt károsító betegségekkel 

szemben ellenálló, új nemesítési alapanyagok előállítása. Ezt a munkát támogatják az 

ellenállóság genetikai hátterének megismerését célzó molekuláris genetikai kutatások, az 

élemiszerbiztonsági kockázatot jelentő gombapopulációk tanulmányozása és a széles körű 

analitikai vizsgálatok is. 

Az őszi búzát számos betegség károsítja, amelyek súlyos járvány esetén akár 80-90 %-os 

terméskiesést és jelentős mikotoxin szennyezést is okozhatnak. A kórokozók elleni védekezés 

egyik leghatékonyabb, valamint környezeti és élelmezésügyi mellékhatásoktól mentes módja 

a rezisztens fajták termesztése. A Búzanemesítési és Fajtafenntartási Osztállyal szorosan 

együttműködve csoportunk fő célja a szegedi búzafajták komplex rezisztenciájának 

kialakítása a különböző kalász-, szár- és levélbetegségekkel szemben.  

Már a nemesítési folyamat korai szakaszában a csoportunk által kidolgozott és nemzetközileg 

elismert mesterséges inokulációs módszer alkalmazásával szűrjük a nemesítési törzsek 

fuzárium ellenállóságának mértékét. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a kalászon 

megjelenő Fusarium okozta tünetek erőssége (FHB), a Fusarium fertőzött szemek mennyisége 

(FDK), a toxin tartalom és a termésveszteség mértéke szoros összefüggést mutat. Ezen adatok 

ismeretében indirekt szelekciót végzünk az alacsony toxin szennyezettségre.  

1.2.1.1 Rezisztencianemesítés 

Az F2 nemzedék 120 kombinációjának jelentős részében nem volt lényeges megbetegedés 

(sárgarozsda, levélrozsda, levélfoltosságok és fuzárium az érzékeny anyagokat nem kímélték). 

Az egészséges sorokból 700 kalászutódsort jelöltünk ki továbbvitelre. Az F3-F5 nemzedékben 

a 3200 kalászutódsorból 800 sort arattunk ki, a szembonitálás és a termésmérés után 192 

törzset jelöltünk ki B kísérletbe. A B törzsek kalászfuzáriummal szembeni ellenállóságát 

mesterséges inokulációs tesztekben vizsgáltuk. A törzsek (n=239) szemfertőzöttségi osztályok 

szerinti megoszlását az 1. ábra mutatja be. A törzseket két csoportra bontottuk: a natív vagy 

helyi genotípusok pedigréjében nem szerepel a kínai Sumai 3 vagy a japán Nobeoka Bozu 

tavaszi búza, az egzotikus genotípusok viszont éppen ezeket tartalmazzák. Az jól látszik, hogy 

a kétféle nemesítési stratégia nem egyformán eredményes, mindkettőben vannak kiváló 

ellenállóságú törzsek, de ezek aránya az egzotikus eredetű anyagoknál lényegesen nagyobb.  

A helyi eredetűeknél már 30 % feletti szemfertőzöttség esetében is megnő a fogékonyabb 

növények aránya az egzotikusokkal szemben, és ez a magasabb fertőzöttségi kategóriák 

esetében is így marad.  
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1. ábra. A rezisztenciaprogram B törzseinek szemfertőzöttségi besorolása a két szelekciós 

modell szerint (egzotikus rezisztenciaforrásokkal, illetve nélkülük folytatott nemesítés), 2015.   

 

Az 1. táblázat tartalmazza a legellenállóbb törzsek pedigréjét A sárgával kiemelt törzsek nem 

tartalmaznak egzotikus forrásokat, de a 2227-es és 2288-as törzs egyéb amerikai eredetű 

rezisztenciaforrást tartalmaz. Ha azt is hozzátesszük, hogy a legfogékonyabb törzs 

szemfertőzöttsége 82.5 %, akkor a 10% alatti értékeket igen jónak kell ítélnünk. A két 

közepesen ellenálló  kontroll fajta 40 illetve 41 % fertőzöttséget mutatott, míg a fogékony 

kontroll 60 %-os értéket adott.  

 

1. táblázat. A legellenállóbb B törzsek pedigréje a 2015. évi fuzárium tesztben, 

szemfertőzöttség % 

 
Parc. 

sz.  Kombináció 

Szemfertő- 

zöttség % 

2241 Ttj/RC 103//2*In/Gó /4/Sgv/NB//MM/Sum3/3/Tü 0.00 

2216 Sgv/NB//MM/Sum3/3/Zu//Ré/NB/4/Sum3/81.60//Kő 0.00 

2242 Ttj/RC 103//2*In/Gó /4/Sgv/NB//MM/Sum3/3/Tü 0.00 

2165 Csil/4/Stru1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/89.1061.2/3/Sgv/NB//MM/Sum3/4/Sgv/NB//MM/Sum3 0.50 

2176 Csillag/4/STRU 1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 0.50 

2227 Ttj/81.F.379//Ke/3/LAO11 62D 131-8 0.50 

2125 Arge97-1047-4-2/3/Zu//Ré/NB/4/Kal/26/Csillag 1.00 

2172 Csillag/4/Stru 1254.1/3/81.60/NB//Kő 1.00 

2155 Be/SK 48.21//FHB 143/4/Ttj/RC 103/3/81.60/NB//Kő 1.50 

2174 Csillag/4/STRU 1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 2.50 

2213 P.M.1288/09 2.50 

2166 Csil/4/Stru1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/89.1061.2/3/Sgv/NB//MM/Sum3/4/Sgv/NB//MM/Sum3 3.00 

2214 P.M.1288/09 3.00 

2319 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Ttj/RC 103/3/81.60/NB//Kő 3.00 

2339 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 3.00 

2369 Zu//Ré/NB/3/Be/SK 48.21//FHB 143 3.50 

2177 Csillag/4/STRU 1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 5.00 

2263 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/Békés 5.00 

2318 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Ttj/RC 103/3/81.60/NB//Kő 5.00 

2215 P.M.1288/09 5.50 

2191 GK 9.09 Ttj/RC 103//2*In/Gó/4/Ttj/81.F.379/3/Zu//Ré/NB 5.50 

2320 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Ttj/RC 103/3/81.60/NB//Kő 5.50 

2328 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 6.00 

2175 Csillag/4/STRU 1254.1/3/81.60/NB//Kő/5/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 7.50 

0

5

10

15

20

25
E

s
e
ts

z
á
m

 d
b

0.00 0.1-

2.5

2.6-

5.0

5.1-

10.0

10.1-

15.0

15.1-

20.0

20.1-

30.0

30.1-

40.0

40.1-

50.0

50.1-

60.0

60.1-

70.0

70.1-

85.0

Egzotikus

Natív

Szemfertőzöttség osztályok %



 97 

 1. táblázat  folytatása  

Parc. 

sz.  Kombináció 

Szemfertő- 

zöttség % 

2327 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 7.50 

2341 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő/4/Ttj/RC 103/3/81.60//Bán 7.50 

2130 Arge97-1047-4-2/3/Zu//Ré/NB/4/TTj/RC103/3/81.60/NB///Kő 7.50 

2170 Csillag/4/Stru 1254.1/3/81.60/NB//Kő 7.50 

2132 Arge97-1047-4-2/3/Zu//Ré/NB/5/89.1061.2/3/Sgv/NB//MM/Sum3/4/Sgv/NB//MM/Sum3 8.00 

2181 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 9.00 

2288 Ttj/RC103//2*In/Gó/3/MD 01W233-06-1 10.00 

2124 Arge97-1047-4-2/3/Zu//Ré/NB/4/Arge 97-1047-4-2/3/81.60/NB//Kő 10.00 

2180 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 10.00 

2186 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 10.00 

2187 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 10.00 

2332 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 10.00 

2336 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 10.00 

2340 TTj/RC103/3/81.60/NB//Kő/4/Kal/26/Csillag 10.00 

2347 Ttj/RC103/3Sum3/81.60//Kő/4/Be/SK 48.21//FHB 143 10.00 

2370 Zu//Ré/NB/3/Be/SK 48.21//FHB 143 10.00 

2376 Zu/4/Sgv/3/GT/Pdj2//Uhrt/5/Ttj/RC103/6/Sum3/81.60//Kő 10.00 

2135 Arge97-1047-4-2/Rubin/3/Sum3/81.60//Kő 10.00 

2331 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 10.00 

 

Azt is megnéztük, hogy a termés adatok (a két kontroll %-ában) hogyan függnek össze a 

termőképességgel. Az adatok elemzéséből jól látszik, hogy egy enyhe szignifikáns kapcsolat 

van a termőképesség és a szemfertőzöttség között, azaz a nagyobb termőképességű törzsek 

valamivel fogékonyabbak, de igen nagy szórással (2. ábra). A korábbi évek eredményei 

alapján ez a laza kapcsolat egyáltalán nem meghatározó jellegű, vagyis van lehetőség 

megfelelő termőképességű és ellenállóságú törzs előállítására.  

 

 
2. ábra. Regresszió a szemfertőzöttség és a relatív termőképesség között, Szeged, 2015.   

 

A C kísérletekben szereplő törzsek átlagos szemfertőzöttsége 51.78 % volt. A minimum 6,8 a 

maximális szemfertőzötség 87,5 % volt.  

 

Kiszámoltuk a négy inokulummal és keverékkel szemben kapott összefüggéseket, az 

eredményeket a 3. táblázat mutatja be. Az összefüggések a 0.79-0.88 között variálnak, 

lényeges eltérés nincs közöttük. Valamivel lazábbak a 2. F. culmorum keverékkel kapott 

adatok, ez elsősorban ennek a keveréknek a kisebb fertőzőképessége miatt alakult ki, ugyanis 

y = 0.1765x + 75.403

R
2
 = 0.1668

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

0 20 40 60 80

Szemfertőzöttség %

T
e

rm
é

s
 %



 98 

a differenciálódás alacsonyabb átlagfertőzöttségnél gyengébb. Ez ezért nem genetikai, hanem 

járványtani okokra vezethető vissza. A szemfertőzöttségnél hasonló a kép, csak az 

összefüggések két tizeddel alacsonyabbak (0.53-0.70), ez azonban a korábbi tapasztalatokkal 

összhangban van. 

 

2. táblázat. Összefüggés vizsgálat a C törzsek reakciója között 4 különböző inokulummal és 

keverékkel szemben, kalászfertőzöttség, Szeged 2015, n=259. 

 
Összefüggések  Iz. 1. Iz. 2. Kev. 1. Kev. 2.   

Iz. 2. 0.8812***     

Kev. 1. 0.8803*** 0.8826***    

Kev. 2.  0.8007*** 0.8040*** 0.79276***   

Átlag 0.9507*** 0.9516*** 0.9537*** 0.8953***  

*** P = 0.001      

 

A négy fertőzési időpontból az első két éréscsoportból az első 9-9 adatait bemutatjuk. A 3. 

táblázatban a kalászfertőzöttségi értékek láthatóak. A 2015. május 18-án fertőzött csoportban 

az első 9 közül 4 származik a fuzárium programból, a további öt más nemesítő kollégák 

anyagaiból került ki. Ebben a csoportban az átlagok 5.34, illetve 12.9 % között helyezkedtek 

el. A legfogékonyabb törzs kalászfertőzöttségi értéke 58.7 %. A május 20-i csoportban a 

kilenc anyagból 6 származott a fuzárium programból, az átlagok 4.83 és 29.3 között 

helyezkedtek el, a maximum 87.5 % volt. Az látható, hogy ebben a csoportban a fertőzés 

erőssége nagyobb volt, a kísérleti főátlag 38.2%.  

A szemfertőzöttség adatai némileg hasonló képet mutatnak (4. táblázat). A május 18-i 

fertőzésből az első 9 anyagból ugyancsak 4 anyag tartozik a fuzárium programhoz, a többi a 

kollégák nemesítő tevékenységét dicséri. A 20-i csoportban a kilencből 6 anyag van a 

fuzárium programból. A két fertőzési időpont közül a magasabb fertőzöttséget itt is a 20-i 

anyagok nyújtották, míg a minimum értékek igen hasonlóak voltak, a kísérleti főátlag 51.78 

% volt.  

 

3. táblázat. A legjobb nyolc C törzs kalászfertőzöttségi adatai inokulumok szerint a két májusi 

mesterséges fertőzéses csoportból, Szeged, 2015. 
Par. 

sz. 

  
Kombináció 

  

Fertőzés 

napja 

  

Inokulum Átlag 

Iz. 1. Iz. 2. 

Kev. 

1. 

Kev. 

2.    

231 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 05.18 8.00 7.67 5.00 0.70 5.34 

222 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Ttj/RC 103/3/81.60/NB//Kő 05.18 7.67 5.67 12.33 0.70 6.59 

232 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 05.18 7.00 7.67 11.00 5.00 7.67 

210 Ver /4*Bks/3/Mgd/Csgd//2*Bks 05.18 12.33 7.00 11.67 1.37 8.09 

350 PUR / SAT 05.18 7.67 8.33 15.00 2.03 8.26 

224 Ttj/RC103//2*In/Gó/6/Zu/3/81.60/NB//Kő/4/Be/Sk48.21/5/Fun2 05.18 9.33 8.33 14.00 3.67 8.83 

146 Petur / Carlo // Ati / Ver 05.18 5.33 18.33 15.67 4.33 10.92 

234 Ttj/81.F.379//Ke/3/Smaragd/Holló 05.18 11.00 11.33 19.00 4.33 11.42 

147 Petur/Carlo//Ati/Ver 05.18 15,67 15,67 16,67 3,67 12,92 

225 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 05.20 6.33 5.67 6.33 1.00 4.83 

236 Attila/3/Sum3/81.60//Kő/4/Sum3/81.60//Kő 05.20 6.67 6.67 31.67 12.67 14.42 

233 Ttj/81.F.379//Ke/3/VAO9W-641 05.20 15.00 25.67 31.67 6.00 19.58 

213 Lr19 /4*Bks/3/Jsg/Martina//Martina/FUS123  05.20 27.33 36.67 30.00 6.00 25.00 

237 Zu//Ré/NB/6/Zu/3/81.60/NB//Kő/4/Be/SK 48.21/5/Ttj/RC 103 05.20 25.67 25.67 45.00 6.00 25.58 

235 Ttj/81.F.379//Ke/3/D2JH000014//3*Göncöl/Szálka 05.20 26.67 30.00 41.67 10.00 27.08 

230 Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő/5/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK48.21 05.20 30.67 28.33 43.33 14.33 29.17 

214 Fény//Verecke /4*Bks 05.20 38.33 20.67 48.33 10.00 29.33 

 Legfogékonyabb 05.18 56,67 70,00 73,33 35 58.75 

 legfogékonyabb 05.20 81.67 98.33 98.33 71.76 87.50 

 Átlag  15.31 15.85 23.85 5.51 15.13 

 Kontrollok: GK Petur átlag  54.2, Mv Kikelet átlag: 46.25       
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4. táblázat. A legjobb nyolc C törzs szemfertőzöttségi adatai inokulumok szerint a két májusi 

mesterséges fertőzéses csoportból, Szeged, 2015. 

Legfogékonyabb 05.18 90.0 80.0 90.0 50.0 77.50 

Legfogékonyabb 05.20 90.0 90.0 100.0 90.0 92.50 

 Átlag a legfogékonyabbak nélkül   22.89 17.78 32.22 10.11 20.75 

 

A teljes nemesítés anyag, de az egyes fertőzési csoportok is azt igazolják, hogy igen erős 

variabilitás figyelhető meg az őszi búza kalászfuzáriummal szembeni ellenállóságában. Ezért 

mindenképpen érdemes hatékonyan szűrni, hogy a pluszvariánsokat megtaláljuk.  

1.2.1.2 Rezisztencia kutatás 

Rezisztenciatípusok összehasonlítása búzában és a természetes szemfertőzöttség 

felvételezése 

A fuzáriummal szembeni védekezés alapja a növény ellenállósága. A rezisztencia hátterében 

több védekezési faktor is szerepet játszik: 

I. típusú rezisztencia – a fuzárium kalászba történő behatolásával szemben védi a 

növényt,  

II. típusú rezisztencia – a gomba kalászban való terjedése ellen hat.  

 III. típus – dezoxinivalenol toxin felhalmozódásával szembeni rezisztencia  

IV. típus –szemfertőződéssel szembeni rezisztencia  

V. típus – a szemfertőzöttség következtében fellépő termésveszteség alacsonyabb 

mértéke, a tolerancia. 

A legtöbb kutatás az első két rezisztenciatípus meghatározására irányul. Az I. típusú ellenálló- 

ság felméréséhez Steiner és munkatársai (2004) az állományban látható fertőzött kalászok 

arányát vizsgálták (disease incidence), míg mások az inokulációt követően megjelenő 

tüneteket felvételezték (Horevaj et al. 2011).  

A II. típusú kalászfuzárium-ellenállóság önmagában, a többi rzisztenciatípustól függetlenül is 

jól vizsgálható, ezért több kutatócsoport is előnyben részesíti a többi rezisztenciatípussal 

szemben. A II. típusú ellenállóságot pontinokulációs módszerrel vizsgálják, mely lényegében 

kalászkainjektálás (az angol megnevezés: point inoculation vagy single spikelet inoculation 

Par. 

sz. 

  
Kombináció 

  

Fertőzés 

napja 

  

Inokulum Átlag 

Iz. 1. Iz. 2. 

Kev. 

1. 

Kev. 

2.    

231 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 05.18 2.0 10.0 15.0 0.0 6.75 

232 Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 05.18 10.0 5.0 15.0 3.0 8.25 

210 Ver /4*Bks/3/Mgd/Csgd//2*Bks 05.18 20.0 5.0 15.0 1.0 10.25 

149 Csillag / Wenzel 05.18 40.0 0.0 30.0 2.0 18.00 

222 Ttj/RC103//2*In/Gó/4/Ttj/RC 103/3/81.60/NB//Kő 05.18 30.0 15.0 25.0 5.0 18.75 

138 Rbn // Kal / Galy /3/ Rbn // Kal / Galy /4/ Kör 05.18 20.0 15.0 40.0 10.0 21.25 

122 Rbn // Kal / Galy /3/ Kör /4/ Kör /3/ Rbn // Kal / Galy 05.18 40.0 20.0 20.0 10.0 22.50 

146 Petur / Carlo // Ati / Ver 05.18 20.0 20.0 40.0 15.0 23.75 

234 Ttj/81.F.379//Ke/3/Smaragd/Holló 05.18 25.0 30.0 40.0 5.0 25.00 

225 F 569//Ttj/RC103/3/Várkony/4/Ttj/RC103/3/81.60/NB//Kő 05.20 15.0 20.0 10.0 1.0 11.50 

230 Ttj/RC103/3/Sum3/81.60//Kő/5/Zu/3/81.60/NB//Kö/4/Be/SK48.21 05.20 20.0 15.0 20.0 5.0 15.00 

236 Attila/3/Sum3/81.60//Kő/4/Sum3/81.60//Kő 05.20 15.0 5.0 30.0 20.0 17.50 

237 Zu//Ré/NB/6/Zu/3/81.60/NB//Kő/4/Be/SK 48.21/5/Ttj/RC 103 05.20 25.0 30.0 50.0 5.0 27.50 

187 Hajnal // Lr19 / 4*Békés   (szálk.) 05.20 25.0 15.0 50.0 25.0 28.75 

238 Zu//Ré/NB/3/In/Olt//Kalász 05.20 15.0 20.0 60.0 20.0 28.75 

126 Rbn // Kal / Galy /3/ Kör /4/ Kör /3/ Rbn // Kal / Galy 05.20 40.0 35.0 30.0 15.0 30.00 

137 28.07 /3/ WW 30.01 // Kal / Galy 05.20 20.0 30.0 40.0 30.0 30.00 

233 Ttj/81.F.379//Ke/3/VAO9W-641 05.20 30.0 30.0 50.0 10.0 30.00 
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vagy floret inoculation), melynek során a kalászban mindössze egyetlen kalászkát fertőznek. 

Ezt a módszert Schroeder és Christensen írta le 1963-ban.  

 

A szegedi őszi búza fajtaszortiment kalászfuzárium rezisztenciájának felmérését kétféle 

inokulációs és értékelési módszerrel végeztük. A csokorpermetezéses eljárással a szántóföldi 

I.+II. típusú rezisztencia felmérésére, míg a kalászka injektálás módszerével a II. típusú 

ellenállóság vizsgálatára nyílt lehetőségük.  

Kísérletünk során 24 búza genotípust vizsgáltunk 2 ismétlésben. A fertőzést minden 

genotípuson teljes virágzáskor végeztük. Genotípusonként tíz-tíz kalászt fertőztünk Fusarium 

graminearum és F. culmorum konidium szuszpenzióval, melyből 10 μl-t juttattunk ki 

pipettával egy, a kalász közepén elhelyezkedő kalászka alsó virágaiba. A kalászok 

fertőzöttségét az inokulációt követő 7., 14. és 21. napon felvételeztük (1. kép). Az 

értékeléskor a fertőzött kalászkák számát és kalászon belüli terjedésének irányát vételeztük 

fel. Aratás és feldolgozás után meghatároztuk az egyes kalászok esetében a 

szemfertőzöttséget, valamint a későbbiekben vizsgáljuk a DON toxin tartalmat is. 

Az egyes genotípusok kalászfertőzöttségi értékeinek átlaga 3%, a szemfertőzöttségi értékek 

ennél jelentősen magasabbak, átlaguk 20%. A csokorpermetezéses eljárással történő 

inokulációnál ugyanebben az évben magasabb átlag értékeket kaptunk, 35% volt a 

kalászfertőzöttség és 43% a szemfertőzöttség átlagos mértéke.  

A két mesterséges inokulációval kapott eljárás esetében a szemfertőzöttségi értékek közötti 

korreláció a közepesnél szorosabb (0,675), míg a kalászfertőzöttségi értékeknél csak közepes 

(0,539).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.kép. Fusarium graminearum-mal fertőzött kalászkák, a nyíl a pontinokuláció helyét mutatja  

 

Összehasonlítottuk a csokorpermetezéses és a kalászka injektlásos módszerrel inokulált 

kalászok azon fertőzöttségi adatait. melyet az inokulációt követő  21. napon felvételeztünk. A 

kalászfertőzöttségi értékek esetében, ha csak az utolsó bonitálás kalászfertőzöttségi adatait 

vesszük figyelembe, a korreláció a közepesnél alacsonyabb (0,398).  
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A Fusarium fajok által kiváltott kalászfertőzöttség mértékét több tényező befolyásolja, a 

környezetben található fertőzőanyag mennyisége és a fertőzéskori időjárási viszonyok mellett 

rendkívül fontos a gazdanövény ellenállósága. A fuzárium fertőzöttség mértékét elsősorban a 

gomba kalászszövetbe történő behatolásával (I. típus) és a kalászorsón keresztül más 

kalászkákba terjedésével (II. típus) szembeni ellenállóság határozza meg. Kísérleteink során 

24 búza genotípus II. típusú ellenállóságát határoztuk meg kalászka injektálás módszerével és 

az eredményeket a csokorpermetezéses eljárással kapott fertőzöttségi értékekkel hasonlítottuk 

össze. Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy mindkét módszer alkalmazásával 

sikerült a legellenállóbb genotípusokat azonosítanunk, és a legfogékonyabb genotípusokat 

kiszűrnünk. A vizsgált paraméterek tekintetében a rezisztencia különbségek feltárására a 

szemfertőzöttségi eredmények alkalmasabbak, tekintettel arra, hogy a fertőződés kalászon 

belüli terjedésében alig van különbség az egyes genotípusok között. A nemesítési 

gyakorlatban általunk is alkalmazott csokorpermetezéses eljárással azonban egy sokkal 

szélesebb körű (a behatolással és a terjedéssel szembeni) rezisztencia vizsgálatára van 

lehetőségünk.  

 

Búza fuzárium fertőzésmódszertan - Inokulum keverési kísérlet 

 

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 a növényegyedek 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 laborkörülmények között, és az eredmények szerint a keverék mindig gyengébb 

fertőző képességű volt, mint a részinokulumok számtani átlaga.  

 

Tekintettel azonban arra a tényre, hogy az irodalomban csaknem kizárólag keveréket 

alkalmaznak, időszerű volt a keverék használat tisztázása szántóföldi fertőzések során is. Ezt 

a kérdést vizsgáltuk három éven keresztül, 2013-tól 2015-ig (2013-2014 GOP pályázat) négy 

búza fajtán, négy F. culmorum és F. graminearum izolátum használatával minden keverési 

variánsban és önállóan, ami összesen tizenöt kezelési variánst jelent. A rezisztencia szint 

vizsgálatára kalász- és szemfertőzöttséget, illetve dezoxinivalenol (DON) tartalmat 

vizsgáltunk.  

 

A növényi anyagot Szegeden a Gabonakutató Nonprofit Kft. kecskés-telepi tenyészkertjében 

vizsgáltuk három évben. A fuzárium szuszpenziót Mesterházy 1977-ben publikált módszere 

szerint állítottuk elő. Az izolátumok agresszivitását Petri-csészés tesztek segítségével 

ellenőriztük. A fertőzés teljes virágzáskor történt, a 15-25 kalászból álló csokrokat kézi 

permetezővel, mintánként körülbelül 15-20 cm3 gomba szuszpenzió felhasználásával 

permeteztük le minden oldalról. A fertőzés után a csokrokat átlátszó polietilén zacskóval 

takartuk le 48 óráig, hogy a fuzárium növekedéséhez optimális hőmérsékletet és páratartalmat 

biztosítsuk.  

 

A kalászfertőzöttség értékelése 0-100-ig terjedő lineáris skálán történt (fertőzött kalászkák 

százalékos aránya). A megfigyeléseket a fertőzés utáni 10. napon kezdtük, és 4 naponta 

ismételtük egészen addig, míg a kalászokon az érés tünetei nem jelentkeztek. A csokrokat 

metszőollóval arattuk, mely során minden egyes csokrot külön papírtasakba helyeztük, és 

abban tároltuk cséplésig. A cséplést cséplőgéppel, alacsony szélerősség mellett végeztük, a 

töppedt, alacsony ezerszem tömegű magvak megőrzése érdekében. A pelyva eltávolítása 
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légáramoltatáson alapuló szeparátorral történt. Ezután a szemfertőzöttség súlyosságát 

vizuálisan értékeltük (2. kép): fehér krétaporszerű és rózsaszín elszíneződésű magvak 

százalékának meghatározása.  

 

 
 

 

2. kép.  A különböző Fusarium izolátumokkal (1, 2, 3, 4) és izolátum keverékekkel fertőzött 

búza fertőzött szemeinek képe 

 

A DON akkumulációt az egyes vonalak magvainak DON koncentráció (mg/kg) értékeivel 

jellemeztük. Az analízist nagy teljesítményű folyadék kromatográfiával (HPLC) végeztük. 

A laboratóriumi vizsgálatokkal ellentétben a 2013. évi szántóföldi kísérletek 

kalászfertőzöttség, szemfertőzöttség és DON tartalom adatainak genotípusonkénti átlag 

értékeit összehasonlítva a részinokulumok számtani átlagával, a számtani átlagnál nagyobb 

fertőzöttséget kapunk, ez mindhárom paramétert tekintve hasonló volt. 

Azonban ezzel ellentétben a 2014. évi szántóföldi kísérletek kalász- és szemfertőzöttség és 

DON tartalom adatainak genotípusonkénti átlag értékeit összehasonlítva a részinokulumok 

számtani átlagával, a legtöbb esetben a számtani átlagnál kisebb fertőzöttséget kapunk (3., 4. 

és 5. ábra). Ezért is döntöttünk úgy, hogy a kísérletet megismételjük 2015-ben.  
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3. ábra. A 2014. évi kalászfertőzöttség adatok átlag értékei az izolátum keverékek szerint, és a 

részinokulumok számtani átlag értékei 

 

 
4. ábra. A 2014. évi szemfertőzöttség adatok átlag értékei az izolátum keverékek szerint, és a 

részinokulumok számtani átlag értékei 

 

 
5. ábra. A 2014. évi dezoxinivalenol tartalom adatok átlag értékei az izolátum keverékek 

szerint, és a részinokulumok számtani átlag értékei 
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A 2015. évi kalász- és szemfertőzöttség (6. és 7. ábra) adatainak genotípusonkénti átlag 

értékeit összehasonlítva a részinokulumok számtani átlagával, újra a számtani átlagnál 

nagyobb fertőzöttséget kaptunk. A kalász-, szemfertőzöttség és DON adatok háromtényezős 

varianciaanalízise szerint a kettős kölcsönhatások minden esetben szignifikánsan kisebbek a 

fajta főhatáshoz képest, ami a lényeges stabilitást ad a rendszernek. Ugyanez igaz az 

évjáratokra és az izolátumokra is. A Fajta x Izolátum kölcsönhatások is igen alacsonyak és 

szignifikánsan eltérőek a főhatásoktól, ami azt jelenti, hogy a fajtasorrend igen erősen eltérő 

járványhelyzetek mellett is nagy stabilitással, azaz hasonló sorrenddel rendelkezik. 

 

 
6. ábra. A 2015. évi kalászfertőzöttség adatok átlag értékei az izolátum keverékek szerint, és a 

részinokulumok számtani átlag értékei 

 

 

 

 
7. ábra. A 2015. évi szemfertőzöttség adatok átlag értékei az izolátum keverékek szerint, és a 

részinokulumok számtani átlag értékei 

 

A keverékek 2013-ban és 2015-ben erősebb kalász- és szemfertőzöttséget adtak, mint a 

részinokulumok átlaga, míg 2014-ben ennek ellenkezőjét látjuk. Levonható az a 

következtetés, hogy egy adott keverék fertőzőképességét nem lehetséges előrejelezni. Az is 

látszik, hogy bármely keverék csak egy, pontosan meg nem határozható fertőzötségi szintet 

képvisel, ezért semmiképpen nem tudja helyetesíteni a több független izolátum 

átlageredményét, tehát több független izolátum használatával a rezisztencia mértékéről 

pontosabb következtetéseket tudunk levonni.  
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1.2.2. REZISZTENCIÁT ÉS MINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ GÉNEK MOLEKULÁRIS GENETIKAI 

AZONOSÍTÁSA NEMESÍTETT BÚZA FAJTÁKBAN ÉS KERESZTEZÉSI PARTNEREKBEN 

 

A kalászos gabonák termesztésének egyik alapfeltétele a különböző betegségekkel szembeni 

ellenállóság. A búzát világszerte több mint 200 kórokozó és kártevő veszélyezteti. Hazánkban 

5-10-re tehető azon betegségek száma, melyek gyakrabban fordulnak elő és akár jelentős 

gazdasági károkat okoznak köztermesztésben. Az ellenállóbb fajták nemesítése és 

köztermesztésbe kerülése révén csökkenthető a kijuttatott növényvédő szerek mennyisége, 

lényegesen javítható az élelmiszerbiztonság, csökken a lakosság toxinterhelése, javul az 

értékesítési biztonság is.  

A Gabonakutató Nonprofit Kft. kiemelt kutatási területei a betegség-ellenállóság javítását 

célzó kutatások. A hagyományos szántóföldi, valamint a mesterségesen fertőzött kísérletek 

eredményei alapján végzett szelekció mellett az utóbbi években molekuláris módszereket 

alkalmazunk az ellenállóság javítását célzó nemesítési tevékenységünk során. A 

kalászfuzáriózissal kapcsolatban részletes, a búza örökítő anyagának szintjén folyó kutatás 

kezdődött az ellenállóság genetikai hátterítésének felderítésére. 

Vizsgálatainkba 113 fajta és genotípust vontunk be, ezek közül 51 saját nemesítésű fajta és 

genotípus, 62 pedig keresztezési partner, melyek közül 21 hazai nemesítő házakból származik 

és 41 a külföldi fajta. 

 

Kalászfuzárium ellenállósággal összefüggésbe hozható QTL-ek jelenlétének vizsgálata 

 

A kalászfuzáriózis kórokozói számukra kedvező időjárási körülmények között jelentős 

gazdasági károkat okoznak. A betegséget a Fusarium nemzetségbe sorolt több faj is 

előidézheti. A búza virágzásakor és közvetlenül utána történő kalászfertőződéskor a kalászkák 

egy része elhal, vagy csak csökkent értékű szemet terem, ami jelentős termésveszteséget 

jelenthet. Ennél is veszélyesebb azonban a közvetett kártétel, hiszen a Fusarium-ok az emberi 

és állati szervezetre káros mikotoxinokat (elsősorban trichotecéneket és DON-t) termelnek. 

Az Európai Uniós határértéket meghaladó toxintartalmú termény fogyasztásra és 

élelmiszeripari feldolgozásra alkalmatlan.  

A kalászfuzáriummal szembeni ellenállóságot biztosító nagy- illetve közepes hatású QTL 

jelenlétének vizsgáltuk, melyek a 3A, 3BS (Fhb1), 4A, 5A, 6B, 6B (Fhb2) kromoszómákon 

helyezkednek el. 

A vizsgált fajták közül 35 genotípusban tudtuk kimutatni egy vagy több QTL jelenlétét. Ezek 

közül 17 volt saját nemesítésű fajta illetve genotípus, 6 hazai és 16 külföldi keresztezési 

partner. A hazai és más európai genotípusokban a legnagyobb számban az Arina svájci fajta 

4A kromoszómán található mérsékelt rezisztenciát biztosító QTL-jét sikerült kimutatnunk. A 

nagy hatású QTL-ek (Fhb1, Fhb2) a kapcsolt SSR markerekkel jellemzően az ázsiai 

származású keresztezési partnerekben azonosíthatók. 

 

Levélrozsdával szemben rezisztenciát biztosító gének kimutatása 

 

Kalászos gabonákban a legnagyobb termésveszteséget a rozsdagombák okozhatják. A három 

rozsdagombafaj – levél- szár- és sárgarozsda– közül jelenleg a levélrozsda a leggyakoribb 

hazánkban. Több kiváló hatékonyságú Lr gén alkalmas a levélrozsda-ellenállóság javítására. 

A biotikus rezisztenciára nemesítésben a molekuláris markerek egyik felhasználási területe az 

ismert rezisztenciagének azonosítása ismeretlen genetikai hátterű búza genotípusokban. 

Kutatásaink során különböző molekuláris markerekkel vizsgáltuk az Lr9, Lr20, Lr21//Lr40, 
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Lr24, Lr25, Lr26, Lr28, Lr29, Lr35, Lr37, Lr47, illetve a nem rasszspecifikus rezisztenciát 

biztosító Lr34 gén jelenlétét (8. ábra).  

A vizsgált levélrozsda rezisztencia gének közül az Lr9, Lr24, Lr26, Lr34 és az Lr37 jelenlétét 

sikerült kimutatni a tanulmányozott fajtákban (11. ábra). 21 saját nemesítésű genotípusban és 

40 keresztezési partnerben (9 magyar és 31 külföldi fajta) egy vagy több levélrozsda 

rezisztencia gént határoztunk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra. Levélrozsda rezisztenciagének kimutatása nemesítési törzsekben a QIAxcel Advanced 

kapilláris gélelektroforézis készülékkel 

 

A vizsgált genotípusok legnagyobb százalékban a nem rasszspecifikus rezisztenciát biztosító 

Lr34 rezisztenciagént hordozzák (9. ábra). Az Lr34 levélrozsda rezisztenciagén gyakorisága a 

külföldi genotípusokban illetve az ezeket tartalmazó kombinációkban volt igen magas (40 %), 

a szegedi nemesítési anyagok közül pedig csak 12 % hordozza ezt a gént. 

 

 
 

9. ábra. Levélrozsda rezisztenciagének előfordulási gyakorisága nemesítési anyagainkban 

illetve hazai és külföldi búza genotípusokban 
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A búza fagytűrését befolyásoló gének jelenlétének vizsgálata 

 

Az őszi búza terméshozamát az abiotikus stresszek közül jelentősen befolyásolja a növény 

fagytűrőképessége. A fagytűrés (fagyállóság) a télállóság egyik legfontosabb eleme, amely 

alkalmassá teszi a növényeket a fagypont alatti hőmérséklet túlélésére. Természetes 

körülmények között szántóföldi kísérletben a fagynak gyakrabban kitett területen beállított 

vizsgálhatjuk a fagytűrést. A hideghatás mértéke és időtartama azonban igen bizonytalan, 

évenként változó, így fagytűrés meghatározását nagyban segíti a fagytűrését befolyásoló Vrn-

A1gén jelenlétének vizsgálata. A vizsgált 108 fajta közül 23 esetében sikerült a fagytűrést 

befolyásoló Vrn-A1 gén Vrn-A1b allélének jelenlétét kimutatni. 

 

1.2.3. KUKORICA REZISZTENCIA ELŐNEMESÍTÉS ÉS KUTATÁS 

 

 A kukorica betegségei közül a vírusos megbetegedésekhez hasonlóan, hosszú évtizedekig a 

csőpenészek sem kaptak kellő figyelmet a nemesítők körében, köszönhetően annak, hogy 

érzékelhető termésveszteséget ritkán okoztak. A toxikus problémák előtérbe helyeződése, 

illetve a toxin határértékek bevezetése azonban változást indított el.  

A kukorica csőpenészesedését okozó toxikus gombafajok a virágzás későbbi fázisaiban 

fertőzik a kukoricát, és ehhez a közepesen meleg, csapadékos időjárási viszonyok 

szükségesek. A különböző gombafajok optimuma azonban eltérő, így például a F. 

graminearum mérsékelt hőmérsékletet, illetve magasabb páratartalmat igényel 

növekedéséhez. A 2014-ben tapasztalt szélsőséges időjárási viszonyok e faj széleskörű 

előfordulását segítette elő, mely a dezoxinivalenol és zearalenon toxinok nagyobb előfordulási 

gyakoriságát eredményezte. 2015-ben ezzel szemben jóval kevesebb volt a csapadék, így a F. 

graminearum ilyen mértékű térnyerése nem volt megfigyelhető.  A F. verticillioides esetében 

viszont a száraz és meleg klimatikus viszonyok hatására történik nagyobb mennyiségű toxin 

felhalmozódás. A száraz, forró időjárás a szubtrópusi, trópusi eredetű Aspergillus flavus által 

okozott aflatoxin szennyezés lehetőségét növeli, mely 2015-ben kevésbé volt megfigyelhető 

az alacsonyabb középhőmérsékletnek köszönhetően.  

A rezisztencianemesítés esetében fontos tényező, hogy a különböző toxikus gomba fajokkal 

szembeni növényi ellenállóság között van-e kapcsolat. Korábbi kísérleteink alapján egyes 

hibridek mindhárom toxikus gombafajjal szemben igen jó ellenállóságot vagy nagyfokú 

fogékonyságot mutattak, a hibridek többsége ennek ellenére változó reakciót adott. A 

legnagyobb fertőzöttségi értékeket a F. graminearum okozta fertőződés esetében kaptuk, 

mely a faj izolátumainak jelentős fertőzőképességével magyarázható. 

 

1.2.3.1. Rezisztencia kutatás 

 

2015-ben két olyan kísérletet állítottunk be, melyben a Gabonakutató Kft. hibridjeinek, illetve 

vonalainak Fusarium és Aspergillus gombákkal illetve toxinjaikkal szembeni ellenállóságát 

vizsgáltuk. Az első kísérletben 95 olyan beltenyésztett vonalat, illetve kísérleti hibridet 

választottak ki a nemesítők, amelyek eredményeivel az egyes vonalak kombinálódó 

képességéről is kaphatunk információkat. Mivel 2014-ben a F. graminearum által termelt 

mikotoxinok okozták a legtöbb problémát, így úgy döntöttünk, hogy csak ezen faj két 

izolátumával végezzük el a mesterséges inokulációs kísérleteket, és a további fajokkal 

szemben már csak azokat a vonalakat vizsgáljuk, amelyek a F. graminearum-mal szemben 

megfelelő ellenállóságot mutattak.  
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Az eredmények azt mutatják, hogy a genotípusok között igen nagy ellenállóságbeli 

különbségek vannak, míg a legellenállóbb hibrid mindössze 1 %-os, addig a legfogékonyabb 

vonal 43 %-os átlagos fertőzöttséget mutatott, ami csaknem negyvenszeres különbséget jelent 

(10. és 11. ábra). Az átlagos fertőzöttség 12% volt. A GK195 beltenyésztett vonallal készült 

hibridek igen alacsony fertőzöttséget mutattak, és maga a vonal is igen ellenállónak bizonyult. 

Tehát nemcsak a meglévő hibridek vizsgálata igen fontos, de a beltenyésztett vonalak és a 

hibridek szelekciójában és kombinálásában is igen nagy lehetőségek vannak.  

 

 
 

 

10. ábra. Nemesítési alapanyagok és kísérleti hibridek reakciója F. graminearum 

okozta csőfuzáriummal szemben (1-48), 2015. 

 

 

   
 

11. ábra. Nemesítési alapanyagok és kísérleti hibridek reakciója F. graminearum okozta 

csőfuzáriummal szemben (49-95), 2015. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Fg1 Fg3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

Fg1 Fg3



 109 

1.2.3.2. A tájkísérletben szereplő genotípusok ellenállósága csőpenész kórokozókkal 

szemben 

2015-ben a tájkísérlet ugyancsak 60 anyagot foglalt magában, de a kontroll hibridek jelentős 

része kicserélődött, és mindegyik csak egyszer szerepelt, így a két azonos kontroll 

összehasonlítására nem volt mód. A mesterséges inokulációkat egy F. graminearum, egy F. 

verticillioides és egy A. flavus izolátummal végeztük.  

 
12. ábra A tájkísérletben szereplő szegedi kísérleti hibridek toxikus gombákkal szembeni 

ellenállósága, 2015. 

 

A 12. ábra. a tájkísérletben szereplő szegedi kísérleti hibridek és a kontroll hibridek toxikus 

gombákkal szembeni ellenállóságát mutatja be. A tavalyi kísérlet eredményével szemben 

2015-ben nagyon sok szegedi anyag végzett az élen. A Sarolta és a GKT 414 a tavalyihoz 

hasonló eredményeket mutatott, így messze átlag alatti fertőzöttséggel teljesítettek. 

A varianciaanalízis és a korreláció vizsgálatok eredményeit az 5. és 6. táblázat tartalmazza. 

 

5. táblázat. Variancia analízis a tájkísérlet hibridjei illetve a kórokozó gombafajok között 

VARIANCIAANALÍZIS 
     

Tényezők SS df MS F p-érték F krit, 

Minta 15136,4 59 256,55 12,37 6,03E-65 1,35 

Oszlopok 88034,5 3 29344,85 1414,84 7,40E-238 2,62 

Kölcsönhatás 39759,7 177 224,63 10,83 1,51E-95 1,22 

Belül 9955,5 480 20,74 
   

Összesen 152886,2 719 
    

 

6. táblázat. Korreláció vizsgálat a három kórokozó gombafaj esetében 

Összefüggések  Fv Fg Asp K 

Fg 0.3624**    

Asp 0.3452** 0.1991   

K 0.1438 -0.0875 0.2357*  

Átlag 0.4851*** 0.9880*** 0.2780 0.0025 

*** P=0.001,  ** P=0.01, * P=0.05  

A kísérlet rangsorainak analízisét itt is elvégeztük. A rangátlagok 2,25 és 56,5 között 

változnak (7. táblázat).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Fv Fg Asp K



 110 

7. táblázat. Szegedi tájkísérlet toxikus gombafajokkal szembeni fertőzöttségi rangsorai, 2015. 
Hibrid F.verticilliodes F.graminearum Aspergilus flavus K Átlag Variancia 

16 1 5 2 1 2.25 3.6 

27 7 14 5 18 11.00 36.7 

1 3 10 27 7 11.75 111.6 

2 5 22 12 9 12.00 52.7 

44 14 16 3 16 12.25 38.9 

40 29 9 10 6 13.50 109.7 

52 9 30 4 14 14.25 126.9 

24 12 6 40 3 15.25 286.3 

29 2 49 6 5 15.50 501.7 

42 8 33 1 24 16.50 213.7 

15 13 15 35 8 17.75 140.9 

45 32 1 7 33 18.25 276.9 

47 10 11 30 25 19.00 100.7 

51 4 44 15 27 22.50 293.7 

39 15 25 19 31 22.50 49.0 

11 37 42 14 2 23.75 358.9 

7 27 46 24 4 25.25 295.6 

57 39 35 16 11 25.25 190.9 

48 6 24 29 42 25.25 222.3 

5 45 38 17 12 28.00 255.3 

8 58 27 11 17 28.25 436.9 

30 24 26 8 56 28.50 401.0 

26 26 39 21 29 28.75 57.6 

46 18 13 37 50 29.50 293.7 

60 34 12 26 48 30.00 226.7 

22 17 36 31 37 30.25 84.9 

21 48 17 34 26 31.25 172.9 

13 55 8 22 40 31.25 422.3 

18 41 18 20 46 31.25 204.9 

12 28 2 43 54 31.75 506.9 

14 56 21 13 38 32.00 364.7 

20 43 7 60 21 32.75 549.6 

26 23 59 28 23 33.25 300.3 

50 19 52 32 32 33.75 185.6 

55 21 32 46 36 33.75 106.9 

32 20 53 41 22 34.00 250.0 

19 31 4 51 51 34.25 495.6 

38 40 29 9 59 34.25 436.9 

33 53 37 18 34 35.50 205.7 

49 30 31 49 35 36.25 76.9 

43 16 19 50 60 36.25 486.9 

31 11 55 33 47 36.50 371.7 

23 42 41 36 28 36.75 40.9 

41 49 40 47 13 37.25 276.3 

3 22 43 45 41 37.75 112.9 

36 35 56 42 19 38.00 236.7 

6 38 34 53 30 38.75 100.9 

35 50 48 38 20 39.00 188.0 

59 36 3 59 58 39.00 688.7 

4 59 28 25 49 40.25 270.3 

17 51 20 54 43 42.00 236.7 

54 52 51 58 10 42.75 486.3 

53 25 54 39 55 43.25 201.6 

58 54 45 23 53 43.75 207.6 

28 33 50 48 45 44.00 58.0 

10 44 23 52 57 44.00 224.7 

9 47 47 44 39 44.25 14.3 

37 57 60 55 15 46.75 452.3 

56 46 57 57 44 51.00 48.7 

34 60 58 56 52 56.50 11.7 

Átlag 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 236.0 
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Összesen nyolc hibridet találtunk, ahol mind a három gombával szemben átlag alatti 

fertőződést találtunk. Mindössze négy hibrid volt, amelyik mindegyik izolátummal szemben 

az átlagnál fogékonyabb volt. Hatalmasak a varianciakülönbségek is 3,6 és 688 közötti 

értékekkel. Alacsony variancia értékkel a nagyon ellenállóak és a nagyon fogékonyak 

szerepelnek, amelyek mindegyik fertőzési sorban egymáshoz közeli értékeket foglalnak el. A 

8. táblázat azt mutatja, hogy a F. graminearum és A. flavus reakciók között nincs szignifikáns 

kapcsolat, viszont a F. verticillioides és A. flavus adatok már ha lazán is, de szignifikáns 

összefüggést adnak.  

 

8. táblázat. Korreláció vizsgálat a három kórokozó gombafaj esetében 

 

Összefüggések Fv Fg Asp K 

Fg 0.1973    

Asp 0.3505** 0.1947   

K 0.2515 -0.0480 0.3325**  

Átlag 0.7026*** 0.5248*** 0.7333*** 0.5998*** 

*** P=0.001,  ** P=0.01, * P=0.05  

 

 

1.2.4. ZAB GENETIKAI FORRÁSOK JELLEMZÉSE 

 

Napjainkban egyre nagyobb mennyiségben termesztenek emberi fogyasztásra is alkalmas 

zabot, mivel egyre több tudományos eredmény hívja fel a figyelmet a zab egészségre 

gyakorolt kedvező hatásáról. A főleg a korpában megtalálható antioxidáns hatású 

vegyületeknek köszönhetően zab fogyasztásával a krónikus betegségek rizikója csökkenthető. 

 

Az OTKA pályázat célja különböző színű (fehér, sárga, szürke, vörös és fekete) pelyvával 

rendelkező fajták kémiai összetételének vizsgálata és lehetőség szerint összefüggések 

megállapítása egyes beltartalmi paraméterek és a pelyva színe között. Első lépésként 

kivontuk, majd tanulmányoztuk a fekete színű fajok pelyvájában előforduló pigment 

szerkezetét UV-Vis spektroszkópiával, elektronspinrezonancia spektroszkópiával (ESR), 

infravörös spektroszkópiával (FT-IR) és MALDI-TOF tömegspektrometriás módszerrel. A 

fekete színanyagok szerkezet meghatározására irányuló kutatásainkat a fekete Avena sativa 

genotípusok mellett a hagyományosan fekete zabként emlegetett homoki zab (Avena strigosa) 

és a vadzab (Avena fatua) egy-egy genotípusára is kiterjesztettük.  

 

A szín kialakulása polifenol-oxidáz enzimeknek köszönhető, ezért egy fekete pelyvájú Avena 

sativa genotípusból kivontuk, majd jellemeztük az enzimet. Meghatároztuk az enzim 

aktivitását, valamint a pelyvában előforduló szabad és kötött fenolos vegyületek 

koncentrációját a növény fejlődése során, szárba induláskor, bugahányáskor, tejes és teljes 

érés idején. Összehasonlítás céljából e vizsgálatokat elvégeztük fehér és sárga pelyvaszínű 

Avena sativa genotípusokkal is. 

Megvizsgáltuk, hogy a pigment jelenléte hatással van-e a caryopsis beltartalmára, különös 

tekintettel a β-glükán és a fehérjetartalomra. 

 

 

 

 

 



 112 

1.2.5. LEVÉL-  ÉS SZÁRROZSDA KUTATÁSOK 

 

Levélrozsda izogén vonalak természetes fertőzöttsége 

A levélrozsda közel izogén vonalak természetes fertőzöttségének mértékét három alkalommal 

felvételeztük. A három felvételezés alapján az előző évi eredményekkel összhangban 

hatékonynak bizonyult az Lr19, Lr28, Lr29-es gén, míg az Lr9, Lr22, Lr32 és Lr37 

mérsékelten hatékonynak bizonyult. Az Lr 3ka fertőzöttsége és reakció típusai arra utalnak, 

hogy bizonyos mértékű változás volt a kórokozó populáció összetételében. 

Mesterséges szárrozsda fertőzéses kísérletek 

2015-ben összesen 480 törzset vizsgáltunk. A mesterséges fertőzéshez szükséges szárrozsda 

rasszkeveréket üvegházban szaporítottuk fel. A szántóföldi mesterséges inokulálás után a 

fertőzöttség mértéke 14,5 %-ot ért el a vizsgált törzsek átlagában. Ez egy közepes 

fertőzöttségnek felel meg. A törzsek több mint 60%-a 0-5%-os mértékben fertőződött csak 

szárrozsdával, míg az erősen fertőzött törzsek aránya 7% volt. 

 

A Rezisztencia Kutatási Osztály munkáját az alábbi pályázatok támogatták: FP7 

MycoRed KBBE-2007-2-5-05 contract No. 222690 , GOP-1.1.1-11-2012-0159 projekt, 

ToxFreeFeed magyar-szerb IPA projekt (HUSRB/1002/122/062), OTKA K84122, OTKA PD 

109760, Növényi Génmegőrzési pályázat 2011-2015, TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-

0025 sz. projekt. Köszönjük Dr. Csősz Lászlónénak a rozsdakutatások terén nyújtott 

segítségét. 

 

 
            

Szározsda mesterséges fertőzés és az eredménye 
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3/A/2. EGYÉB KALÁSZOS NÖVÉNYEK 
 

A téma részletes címe: 

2. Egyéb kalászos gabonafélék nemesítését megalapozó genetikai, nemesítési és 

módszertani háttérkutatások, fajtáink fenntartása, a magas biológiai értéket hordozó 

bázis (super elit) vetőmag előállítása  

Tritikále ( xTritiosecale Wittm.) kutatások  

Célok: 

-   olyan alapanyagok és fajták előállítása, melyek fokozott mértékben képesek 

ellenállni a különböző stresszeknek (szárazság, alacsony és magas pH, tápanyagban 

szegény talajok, kései vetés és betakarítás, fagy- és hőstresszek, stb).  

- Biodiverzitás növelése, alapanyag-változékonyság, hibridizáció 

- A teljesítmény-kísérletek rendszerének fejlesztése 

 

Árpa (Hordeum vulgare) nemesítés alapozása, fejlesztése 

Célok: 

- Genetikai alapok bővítése, megőrzése és bevonása az induló nemesítési programokba.  

- A haploid technika felhasználására alapozott nemesítési eljárás fejlesztése és beépítése 

az őszi árpa nemesítésbe. 

 

Zab (Avena sp.) kutatások  

Célok: 

 keresztezési programok összeállítása, szelekciós szempontok 

 Bőtermő, erős szárú, és betegségekkel szemben ellenálló, adaptív, abrakzab fajták 

nemesítése 

 Ballasztanyag mentes, magas lipid- és fehérjetartalmú, vitaminokban gazdag  zab 

típusok előállítása 

 Speciális beltartalmi tulajdonságokra (Pl. magas L-dopa, avenin, E-vitamin, α-,β-

tokoferol tartalom), speciális takarmányozási célokra (versenylovak, tenyészlovak) 

történő szűrések a zab gene-pool-ban 

 Magas hozamú, jó télállóságú őszi zab törzsek szelekciója 

 Speciális agronómiai és beltartalmi paraméterek egyesítése hagyományos és 

biotechnológiai módszerek alkalmazásával (csupasz őszi, fekete őszi fajták)  

 Szenázsnak is alkalmas télálló, nagy zöldtömegű, fehérjedús támasztónövény zabok 

nemesítési programjának indítása  

 

2.1. Tritikále (XTritiosecale Wittm.) kutatások  

dr.Bóna Lajos 

Legfontosabb eredmények: 

2015-ben állami elismerést kapott a GK Maros őszi tritikále fajtánk. 2015 őszén 2 őszi 

tritikále fajtajelöltünk - GK Tc82-15 és GK Tc95-15 - került be a NÉBIH kísérleteibe. 

 

A közhasznú munka ez évben, a tritikále genetikai variabilitásában rejlő lehetőségek 

felhasználására és növelésére irányult azért a végső célért, hogy a hazai agronómiai gyakorlat, 

a takarmányipar, a táplálkozás-tudomány- és élelmiszeripar vertikumában a  kutatások során 

előállított fajtáink mielőbb hasznosuljanak.  
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Biodiverzitás növelése, alapanyag-változékonyság, hibridizáció  
Alapanyagbeszerzési munkánk során a szegedi gene-pool ez évben szignifikánsan bővült. A 

potenciális szülőpartnerek tesztelését megkezdtük, és üvegházban mintegy 25 keresztezést 

végeztünk. Hibridizációs metodikánk a jelenlegi szekunder hexaploid tritikále előállítására 

alapul (6X Triticale/6X Triticale keresztezések). Ugyanakkor, a diverzitás növelése végett a 

Biotechnológiai Laboratórium munkatársaival közös programban mikrospóra eredetű 

dihaploid vonalsorok előállítására is irányult. Az elmúlt évben nyert homozigóra DH 

növények A-törzs beli utódnemzedékeit elvetettük (ezek száma mintegy 600 db 2015-ben), 

melyek a megfigyelési kísérletben ki lettek értékelve és a család-szelekciót követően közülük 

több, mint 200 tovább lett víve a 2015/16 évi első teljesítmény kísérletekre.  

 

 
 

 

1. kép. Tritikále DH vonalak a kiszombori tenyészkertben (2015) 

 

 

A teljesítmény-kísérletek rendszerének fejlesztése, törzskeverék vetőmagvak előállítása  
Az előrehaladott populációk (törzsek) termőképességét a kontroll fajtákhoz (GK Rege, GK 

Szemes) viszonyítva, kisparcellás, ismétléses teljesítménykísérletekben vizsgáljuk. 2015-ben 

teljesítmény-vizsgálatba vontunk több mint 100 új, előrehaladott törzset, melyekben a 

botanikai megfigyelések mellett az első hozam-méréseket is elvégeztük. Ugyanakkor első 

évben vizsgázott több, mint két tucat F2-eredetű DH vonal is és közülük több ment a második 

éves teljesítmény vizsgálatra. A második teljesítményvizsgálatot 2015-ben két termőhelyen 

állítottuk be. A harmadik éves teljesítmény vizsgálat az új,onnan kidolgozott metodika szerint 

ez évtől, legalább 4 helyen beállított kísérleteket jelent. A multi-lokációs tesztelési mód az 

alapja annak, hogy állami kísérletekbe történő bejelentés minél reálisabb adatokon nyugodjon. 

E rendszer felállításával, használatával a nemesítés egyik legfontosabb céljának eléréséhez 

járulunk hozzá: ily módon hatékonyan növelhető a tritikále termő- és alkalmazkodóképessége. 

Az év során 4 fajtából állítottunk elő és adtunk át magas biológiai értéket hordozó 

törzskeverék anyagot a Termelési Osztály számára. Ők e magból állítják 2015/16 év során elő 

a szuperelit magvakat a GK Szemes, GK Maros, GHK Rege őszi fajtákból, továbbá a GK 

Idus tavaszi fajtából a szükséges mennyiségben. 
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2. kép. GK Maros a törzskeverék alapját szolgáló kiszombori szaporításban (2015) 

 

Az egyéb kalászosokkal folytatott kutatások eredményeként 2015 őszén két tönköly búza 

fajtajelöltet – GK Fehér 1, és  GK Fehér 2 – jelentettünk be a NÉBIH-hez. 

 

 

2.1.1. Tritikálé beltartalmi paramétereinek vizsgálata 

Ács Péterné dr. 

Szegedi tritikálé fajták technológiai minőségének alakulása műtrágyázási tartamkísérletben 

(PHD értekezés) 

 

Két tritikálé fajta 2 éves műtrágyázási tartamkísérletének technológiai minőségi analízise 

alapján megállapíthattuk, hogy a műtrágyakezelések jelentősen befolyásolták a vizsgált 

tritikálé fajták szemtermésének fizikai jellemzőit és bizonyos reológiai tulajdonságait. A 

műtrágyázás hatásai malomipari, sütőipari és kekszipari technológiai feldolgozás 

szempontjából érdemlegesek, és nagyrészt statisztikailag igazolhatók voltak.  

A műtrágyakezelések technológiai minőségre gyakorolt hatása 

A N műtrágyakezelés hatása a technológiai minőségi paraméterekre 

A szemtermés fizikai paraméterei közül a szemkeménységi értékre és az ezerszemtömegre a 

N műtrágyázás szignifikáns, pozitív hatása volt igazolható. A N műtrágyázás szignifikáns, 

pozitív hatása igazolható volt a vizsgált fajták fehérjetartalmára, a Zeleny szedimentációs 

indexre, a fehér, valamint a teljes kiőrlésű lisztek extenzográfos nyújthatóságára. A N 

műtrágyázás negatív hatását bizonyítottuk mindkét fajta fehérlisztjének, valamint a GK Rege 

fajta teljes kiőrlésű lisztjének extenzográfos nyújtásellenállására, és a teljes kiőrlésű lisztek 
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farinográfos értékszámára. A N műtrágyakezelések tendenciózus negatív hatását tapasztaltuk 

a GK Szemes teljes kiőrlésű lisztjének extenzográfos nyújtásellenállására. A N műtrágyázás 

szignifikáns hatása nem volt igazolható a fehérlisztek farinográfos értékszámára. 

A PK műtrágyakezelés hatása a technológiai minőségi paraméterekre 

A PK műtrágyakezelések szignifikáns pozitív hatásúak voltak a teljes kiőrlésű lisztek 

farinográfos értékszámára és a fehérlisztek extenzográfos nyújtásellenállására, valamint a GK 

Rege teljes kiőrlésű lisztjének extenzográfos nyújtásellenállására. A PK műtrágyakezelések 

tendenciózus pozitív hatása volt tapasztalható a GK Szemes teljes kiőrlésű lisztjének 

extenzográfos nyújtásellenállására. A PK kezelések negatív hatása volt igazolható a 

szemkeménységi értékre, a fehérjetartalomra, a Zeleny szedimentációs indexre. Kísérleti 

eredményeink azt bizonyították, hogy a PK kezelések hatására szignifikánsan csökkent a 

fehér és teljes kiőrlésű lisztek extenzográfos nyújthatósága. A PK műtrágyázás szignifikáns 

hatása nem volt igazolható a fehérlisztek farinográfos értékszámára. 

A műtrágya hatóanyag arányok hatása 

A N és PK arányok (0:0; 0:1; 1:0; 1:1; 2:1; 3:1) fontosabb technológiai minőségi 

paramétereire gyakorolt hatásának 2 fajta és 2 év átlagában végzett elemzésekor az alábbi 

következtetések tehetők:  

A tészta stabilitásával összefüggő reológiai paramétereket – fehér és teljes kiőrlésű lisztek 

farinográfos értékszáma (1. ábra) és extenzográfos nyújtásellenállása (2. ábra) – az egyoldalú 

PK műtrágyázás szignifikánsan növelte.  

 

1. ábra Műtrágya adagok és N:PK arányok hatása a fehér és teljes kiőrlésű lisztek 

farinográfos értékszámára  

 
 

Az egyoldalú N műtrágyázásnak nem volt szignifikáns hatása a fenti mutatókra. 

Az alacsony 1:1=N:PK arány volt a leghatásosabb, ez eredményezte a legmagasabb értékeket. 

A növekvő N:PK arány a PK stabilitásnövelő hatását mérsékelte. Az azonos N:PK arányú 

csoportokon belüli nagyobb N dózisok farinográfos értékszám csökkentő, extenzográfos 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NPK Kezelés

Teljes kiőrlésű liszt Fehérliszt

Ø                   PKØ                          NØ                           N:PK=1:1                   N:PK=2:1            N:PK=3:1



 117 

nyújtásellenállás csökkentő hatásúak voltak. A változások fehérliszt esetén hasonlóak voltak a 

teljes kiőrlésű lisztekéhez, de az értékek lényegesen alacsonyabb szinten mozogtak. 

2. ábra. Műtrágya adagok és N:PK arányok hatása a fehérlisztek és teljes kiőrlésű lisztek 

extenzográfos nyújtásellenállására (BU) 

 

 
 

 

A műtrágya hatóanyag arányok a szemkeménységi értékre is szignifikánsan hatottak, de a 

hatások a stabilitási paramétereknél tapasztaltakkal ellentétesen jelentkeztek (3. ábra).  

 

3. ábra. Műtrágya adagok és N:PK arányok hatása a szemkeménységi értékre  
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A minőségi mutatók közötti összefüggések elemzése korreláció analízissel 

Aestivum búzáknál a technológiai minősítési mutatók jellemzően nehezen becsülhetők teljes 

biztonsággal (Matuz et al. 1999; Markovics et al. 1999a; Markovics et al. 1999b), bár a 

reológiai tulajdonságok, a farinográfos és az extenzográfos jellemzők között szorosabb 

összefüggések tapasztalhatók (Horváthné et al. 2002). Tritikálé esetén is fontos az 

összefüggések feltárása, megismerése, a minősítéshez feltétlen szükséges, ill. elégséges 

vizsgálati kör kialakítása. 

Jelen kísérlet korreláció analízis eredményei alapján az alábbi megállapítások tehetők: 

Az ezerszemtömeg a nyersfehérje tartalommal, a Zeleny szedimentációs index-szel és a 

reológiai jellemzőkkel nem mutatott szoros kapcsolatot, a szemkeménységi érték viszont 

általában jól korrelált azokkal.  

Pozitív összefüggéseket kaptunk a szemkeménységi érték, a nyersfehérje tartalom, a Zeleny 

szedimentációs index, a fehér és teljes kiőrlésű liszt extenzográfos nyújthatósága között.  

Negatív összefüggést tapasztaltunk a szemkeménységi érték, a nyersfehérje tartalom, a Zeleny 

szedimentációs index, a fehér és teljes kiőrlésű liszt extenzográfos nyújthatósága, illetve a 

fehér és teljes kiőrlésű lisztek farinográfos értékszáma és az extenzográfos nyújtásellenállás 

között. 

Az eredmények alapján megállapítható volt, hogy a minőségi mutatók közötti kapcsolat 

szorossága függött a fajtától és az évjárattól. A vizsgált két fajta közül ebben a 16 féle 

tápanyagellátási szintet nyújtó tartamkísérletben a korai érésű GK Szemes minőségi 

tulajdonságai közötti kapcsolatok sokkal jobban változtak az évjárat hatására, mint a későbbi 

érésű GK Rege esetében. A GK Rege 2013. évi kezeletlen kontroll, ill. a mérsékelt N mellett 

alkalmazott mérsékelt PK kezeléssel (N30P30K30) nyert teljes kiőrlésű lisztjeinek 

farinogramjait az 4. és 5. ábra mutatja. 

 

4. ábra GK Rege teljes kiőrlésű liszt farinogramja (2013) (N0P0K0) 

Minőségi kategória: C1 (41,4 FÉ) 
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5. ábra GK Rege teljes kiőrlésű liszt farinogramja (2013) (N30P30K30) 

Minőségi kategória: A2 (71,6 FÉ) 

 

 
 

Műtrágyakezelés technológiai minőségre gyakorolt hatása keverékekben 

Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált tritikálé fajták különböző liszttípusai mind 

sütőipari, mind kekszipari felhasználás esetén elsősorban keverékekben használhatók 

biztonságosan. A keverő tritikálé lisztek technológiai minőségére a műtrágyázás fent jelzett 

hatásai érvényesültek, melyek befolyással voltak a keverékek végső felhasználási 

tulajdonságaira. A keverékek minőségének tervezése során számolnunk kell azzal is, hogy – 

teljes kiőrlésű tritikálé lisztek alkalmazása mellett - a nedves sikér és extenzográfos 

nyújthatóság pozitív, míg a farinográfos értékszám (6. ábra) s az extenzográfos 

nyújtásellenállás negatív szinergens hatás szerint módosul. 

 

Fehér tritikálé lisztek sütőipari felhasználása a gyengébb reológiai jellemzők, és a nem 

számottevő táplálkozásélettani előny miatt kevésbé jelentős. Ebben az esetben az 

agrotechnika műtrágyázási elemeinek nincs számottevő funkciója. Alkalmazhatók erős 

búzalisztek sütőipari reológiai minőségének beállításához, illetve természetes enzimaktivitású 

komponensként, akár magasabb adagolási arányban is.  

 

A táplálkozásélettani szempontból is jelentősebb a teljes kiőrlésű tritikálé lisztek sütőipari 

hasznosítása. Sütőipari céltermeltetés során ajánlatos figyelembe venni, hogy az alacsonyabb 

N kezelés mellett alkalmazott mérsékelt PK kezelés (N30P30K30) magas farinográfos 

értékszámú, teljes kiőrlésű keverő liszteket jelent mindkét vizsgált fajtánál.   

 

A kekszgyártáshoz általánosan használt fehérlisztek farinográfos értékszámára az alkalmazott 

műtrágyakezelések szignifikáns hatása nem volt igazolható, viszont mindkét fajta C 

farinográfos besorolása kedvező a kekszipari hasznosításhoz. Az extenzográfos 

nyújtásellenállás értékekre a műtrágya hatóanyag arányok hatása érvényesült. Kekszipari 

szempontból megfelelő extenzográfos nyújtásellenállás (max. 200 BU) érhető el az egyoldalú 

N műtrágyázással, ill. a minél magasabb N:PK aránnyal. Ezzel feltételezhető a relatíve kisebb 
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NSP képződés, szemben a magasabb fehérjetartalommal, mely fehérje azonban 

kekszgyártáshoz megfelelően gyenge sikérminőségű.  

 

Funkcionális kekszipari felhasználásnál teljes kiőrlésű komponensként történhet a tritikálé 

lisztek alkalmazása. Ebben az esetben is a magasabb N szint melletti PK hiányos kezelések 

(N30P0K0; N60P0K0; N90P0K0) hatásosabbak, amivel gyengébb farinográfos értékszámú, 

teljes kiőrlésű keverő lisztek nyerhetők. A GK Rege extenzográfos nyújtásellenállás értéke jól 

csökkenthető az alacsonyabb PK kezelések és a magasabb N szint hatásaként képződő 

magasabb – és gyengébb sikérminőségű - fehérjetartalommal. A GK Szemes extenzográfos 

nyújtásellenállása gyengébb, nyújthatósága magasabb, így ez a fajta kekszipari célra 

alkalmasabb. 

Erős évjárathatással is kell számolnunk. A csapadékosabb aratás során nyert lisztek 

gyengébbek, kisebb a fehérlisztek extenzográfos nyújtásellenállása, nagyobbak a 

nyújthatóságok, így kekszipari felhasználás szempontjából is kedvezőbbek, viszont sütőipari 

szempontból kifogásolhatóbbak.  

A GK Rege az aratáskori esőre alacsony esésszámmal reagál, a GK Szemes jellemzően eleve 

alacsonyabb esésszámú. Száraz aratásban a GK Rege megfelelő agrotechnikával 

(N30K30P30) nyert teljes őrlésű lisztje ajánlható 15 % feletti sütőipari keverékekhez is.  

A GK Rege és GK Szemes esősebb aratás utáni, magasabb felhasználási arányú 

alkalmazásakor a megszokottól eltérő sütőipari termékkel kell számolnunk, illetve a 

keverékek előállításánál a malmoknak ajánlatos figyelembe venni az alapőrlemények 

enzimaktivitását. 

 

6. ábra. Farinográfos értékszámok változása keverékekben, GK Szemes, 2014 

 

 

A hatások okainak értékelése 

A N kezelések előnyös hatásai a fehérje mennyiségi változásaihoz közvetlen köthető 

technológiai paraméterekben – mint a Zeleny szedimentációs index - kifejezettek, és a 

szakirodalmi adatokkal javarészt összecsengenek. A N adagolásból eredő magasabb 

fehérjetartalom hatása - mely a magasabb N dózisok esetén akár közel 70 % fehérjetöbbletet 

is jelenthet – a fehérlisztek farinográfos értékszámában nem okoz szignifikáns változást, a 

teljes kiőrlésű lisztek farinográfos értékszámában pedig szignifikánsan kedvezőtlennek 
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mutatkozik. Ennek oka lehet, hogy a magasabb N szinteken tapasztalt fehérjenövekménynek 

nem tulajdonítható megfelelő fehérjeminőség (sikérminőség). A reológiai jellemzőkben 

bekövetkező minőségcsökkenés - a szakirodalomból ismert módon - a fehérje összetételben 

bekövetkező kedvezőtlen változásokat, az alacsony és magas molekulatömegű fehérje 

frakciók egymáshoz való arányának változását (LMW:HMW)  jelezheti. 

A növekvő N adagolás a fehérjenövekménnyel arányos, jelentős szemkeménységi érték 

növekedést mutat. A hatás oka lehet a tritikálé szekaloindolinjainak és egyéb szemlágyító 

fehérjéinek expressziójában - mennyiségében és arányában - bekövetkező változás. 

A PK műtrágyázásnak kiemelkedően erős hatása van a farinográfos értékszámmal jellemzett 

reológiai tulajdonságra, teljes kiőrlésű lisztek esetén.  

A tritikáléra jellemző a termésben felhalmozódó magasabb ásványi komponens a búzához 

képest. P tartalma is mintegy 50 %-kal magasabb, mint a búzáé. A teljes kiőrlésű lisztekkel 

végzett reológiai kísérletek mutatják, hogy a PK műtrágyázás hatással lehet a héj 

komponenseire. A rostkomponensek - melyek közül a nem-keményítő poliszacharidok (NSP) 

ásványi anyagokat kötnek meg - arányának megváltozása oka lehet a farinográfos 

értékszámban kifejeződő változásoknak. Elsősorban a  NSP mennyisége és minősége 

változhat, melynek eredményeként a farinográfos értékszám a C minőségi kategóriát 

képviselő kezeletlen kontrollokhoz (N0P0K0) képest a mérsékelt, N30P30K30 

műtrágyakezelések hatására akár az A minőségi kategóriát is elérheti. A változások az NSP-

ok közül főleg az arabinoxilánoknak tulajdoníthatók, melyeknek pozitív hatásuk ismert a 

gyenge, másodlagos sikérstruktúrára. Ismert az is, hogy egy bizonyos arabinoxilán tartalom 

felett - főleg a HMW arabinoxilánok - a tésztaszerkezet viszkozitását túlságosan is 

megnövelhetik. A magasabb (P60K60 és P90K90) adagolási szintek mérséklődő farinográfos 

értékszámai a NSP-ok túlzott jelenlétére utalhatnak. 

A PK műtrágyázás hatására a héjkomponensekben bekövetkező változások a tritikálé 

sütőipari hasznosítása szempontjából figyelemre méltó, kedvező jelenség, mely tulajdonság 

megfelelő körültekintéssel hasznosítható a búzalisztekkel történő keverékekben, és nagy 

jelentőségű lehet a sütőipari termékek eltarthatósága, táplálkozásélettani és takarmányozási 

értékének szempontjából is.  

A hatások a GK Regénél kifejezettebbek a GK Szemeshez képest, mely összefüggésbe 

hozható a GK Rege kisebb szemméretéből adódó relatíve magasabb rosttartalmával. 

A PK adagolás hatására a teljes kiőrlésű lisztek farinográfos értékszámában bekövetkezett 

pozitív változások tendenciái lekövethetők a fehérlisztekben is. A NSP-ok nagyságrendi 

különbsége okán a farinográfos értékszámok változásai ekkor azonban a C minőségi 

kategóriát nem lépik túl.  

 

Az értekezés új tudományos eredményei 

1/ Vizsgálati eredményeink szerint a Gabonakutató Kft. fülöpszállási műtrágyázási 

tartamkísérletében szereplő két szegedi tritikálé fajta szemtermésének minőségét a N és PK 

műtrágya dózisok mindkét évben (2013, 2014) jelentősen befolyásolták: 

 A N műtrágyakezelés negatív hatású a tritikálé fajták fehérlisztjének és teljes kiőrlésű 

lisztjének extenzográfos nyújtásellenállására és a teljes kiőrlésű lisztek farinográfos 

értékszámára.  

 A PK műtrágyakezelés pozitív hatású a tritikálé fajták fehérlisztjének és teljes kiőrlésű 

lisztjének extenzográfos nyújtásellenállására és a teljes kiőrlésű lisztek farinográfos 

értékszámára. 

 A N kezelés hatására nő, PK kezelések hatására csökken a fehérlisztek és teljes kiőrlésű 

lisztek extenzográfos nyújthatósága. 

 A N és PK műtrágyázás szignifikáns hatása nem igazolható a fehérlisztek farinográfos 

értékszámára. 
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2/ A N és PK hatóanyag arányok (0:0; 0:1; 1:0; 1:1; 2:1; 3:1) az alábbiak szerint hatnak a 

minőségre: 

 A tészta stabilitásával összefüggő reológiai paramétereket (fehér és teljes kiőrlésű 

lisztek farinográfos értékszáma és extenzográfos nyújtásellenállása) az egyoldalú PK 

műtrágyázás szignifikánsan növeli. Az egyoldalú N műtrágyázásnak nincs 

szignifikáns hatása a fenti mutatókra. Az alacsony 1:1=N:PK arány a leghatásosabb, 

ez eredményezi a legmagasabb értékeket. A növekvő N:PK arány a PK 

stabilitásnövelő hatását mérsékli. Az azonos N:PK arányú csoportokon belüli nagyobb 

N dózisok farinográfos értékszám csökkentő, extenzográfos nyújtásellenállás 

csökkentő hatásúak. A változások fehérliszt esetén hasonlóak a teljes kiőrlésű 

lisztekéhez, de az értékek lényegesen alacsonyabb szinten mozognak. 

 A műtrágya hatóanyag arányok a szemkeménységi értékre is szignifikánsan hatnak, de 

a hatások a stabilitási paramétereknél tapasztaltakkal ellentétesen jelentkeznek.  

 

3/ Általános pékipari célra, fehér búzaliszt és teljes kiőrlésű tritikálé liszt keverékeihez az 

alacsony N és PK műtrágya dózisok 1:1 arányú keverékével (N30P30K30) termesztett tételek 

reológiai jellemzői a legmegfelelőbbek, mindkét fajtánál. Ebben az esetben várható a 

legmagasabb farinográfos érték és extenzográfos nyújtásellenállás. 

4/ Kekszipari felhasználáskor (fehér tritikálé liszt), a gyenge nyújtásellenállás eléréséhez az 

egyoldalúan alkalmazott N kezelések ajánlhatók leginkább, PK kezelés mellőzésével.  

5/ A tápanyagvisszapótlás konkrét értékeit, a tápanyag mennyiségét és arányát a fajta és 

felhasználási terület alapján kell meghatározni. 

6/ A műtrágyázási tartamkísérletben vizsgált tritikálé fajták minőségi mutatói közötti 

összefüggések vizsgálata során megállapítottuk, hogy a nyersfehérje tartalom  

 pozitív összefüggést mutat a szemkeménységi értékkel, valamint a fehér és teljes 

kiőrlésű liszt extenzográfos nyújthatóságával,  

 negatív összefüggést mutat a fehér és teljes kiőrlésű lisztek farinográfos értékszámával 

és az extenzográfos nyújtásellenállással. 

7/ Tritikálé fajták esetén az azonos műtrágyakezeléshez tartozó teljes kiőrlésű lisztek 

farinográfos értékszáma szignifikánsan magasabb a fehérlisztekénél. 

8/ A keverékek képzésénél bizonyítottuk, hogy a teljes kiőrlésű tritikálé liszt: fehér búzaliszt 

keverékek esetén  

 a nedves sikér és extenzográfos nyújthatóság pozitív,  

 a farinográfos értékszám és az extenzográfos nyújtásellenállás negatív szinergens 

hatás szerint módosul a várt értékhez képest. 

Jelen kísérletek alapját képezik a tritikálé fajták élelmiszeripari célú hasznosításának. 

3. kép. Szögedi Rozsbuza kenyér, keksz 
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A tritikálé beltartalmi jellemzői a termőhely és az évjárat tükrében 

 

A tritikálé (rozsbuza), az első, ember által létrehozott mesterséges (nemesített) gabonanövény 

a búza és a rozs keresztezése révén, amely köztermesztésbe került. Előnye, 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 a humán célú felhasználására is 

lehetőségek nyílhatnak.  

Kísérleteinkben 10 tritikálé genotípust (fajtákat és törzseket) vizsgáltunk és hasonlítottunk 

össze búza és rozs fajtákkal. A minták két termőhelyről (Szeged, Kiszombor) és három 

évjáratból (2012; 2013; 2014) származtak. A következő beltartalmi paramétereket vizsgáltuk: 

nyers fehérje, nyers zsír, hamu, élelmi rost, arabinoxilánok, keményítő.  

A nyers fehérje (10,7-14,4%) illetve nyers zsír (1,03-1,84%) tartalom tekintetében a vizsgált 

tritikálé genotípusok többsége elmarad mind a búza, mind a rozs értékeitől, nem találtunk 

szignifikáns termőhelyi hatást sem. Néhány komponens (hamu, élelmi rost, ásványi anyagok) 

tekintetében az általunk vizsgált tritikálé vonalak többlettel bírnak a búzához képest, és ezen 

értékek megközelítik a rozs értékeit. Az ásványi anyag tartalom kimagasló értékeket mutatott 

a Ca, Mg, P, K, Cu, Zn, Fe tekintetében a tritikálé mintákban, szignifikáns termőhely hatással. 

Szintén a termőhely hatását figyeltük meg az élelmi rost tartalomra (10,2-14,4%), a 

kiszombori mintákban szignifikánsan magasabb értékeket mértünk. A tritikálék esetében a 

diétás rostok közel 50%-át az arabinoxilánok adják, melynek értékei (4,3-7,4%) meghaladják 

a búza-, némely esetben a rozs értékeit is. Az arabinoxilán tartalom genotípusos 

determináltságú, nem találtunk szignifikáns termőhely hatást vizsgálatainkban. Az évjárat 

hatás minden vizsgált paraméter esetén szignifikáns volt. 

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. 

 

Szegedi tritikálé genotípusok szénhidrát-összetételének komplex jellemzése 

 

A beltartalmi komponensek közül táplálkozás-élettani szempontból különösen fontos a 

szénhidrátok vizsgálata, hiszen a napi beviteli érték mintegy 50%-a cereáliákból ered. 

 

Kísérleteinkben 11 tritikálé genotípust (fajtákat és törzseket) vizsgáltunk és hasonlítottunk 

össze kontroll búza és rozs fajtákkal. A teljes töretekben vizsgáltuk a keményítő arányát és 

jellemzőit (amilóz-amilopektin arány, szerkezet, hidrolízis index, szemcse tulajdonságok), 

valamint az élelmi rostok mennyiségét, az egyes rostkomponensek (arabinoxiánok, β-glükán, 

rezisztens keményítő) arányát. 

 

A humán enzimkészlet számára hozzáférhető szénhidrátok jelentős részét a keményítő teszi ki 

a gabonafélékben. A vizsgált tritikálékban 60,2-69,5% között változott a keményítőtartalom, a 

rozsnál ezek magasabb értékek, a búzához képest magasabb és alacsonyabb mennyiségeket is 

mértünk. Az amilóz aránya a keményítőben 21,85-27,30% között alakult, hasonlóan a szülő 

nemzetségekhez. A keményítő hidrolízis profilja a rozs esetén gyorsabb lefolyású volt, ám 

egyes tritikálé genotípusok a búzánál előnyösebb tulajdonságokat mutattak. Az emberi 

szervezet számára nem hozzáférhető szénhidrát, az úgynevezett élelmi rost tartalom 10,2-

14,4% közötti értékeket mutatott. Ezek nagyarányú jelenléte összefüggésben áll a 

táplálkozással összefüggő betegségek (elhízás, II. típusú cukorbetegség stb.) kialakulásának 
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kockázatának csökkentésével. A tritikálék esetében a rostok közel 50%-át az arabinoxilánok 

adják, melynek értékei 4,3-7,4%, meghaladják a búza, némely esetben a kontroll rozs értékeit 

is. A β-glükán koncentráció csupán 1% körüli értékeket mutatott. A rezisztens keményítő 

mennyisége ezzel szemben magasabb, 1,9-9,7%, mely némely genotípus esetén meghaladja a 

rozs fajta értékét. 

 

A vizsgált tritikálék szénhidrát-összetétel szempontjából nagy hasonlóságot mutatnak a szülő 

nemzetségekkel, ám az egyes genotípusok közötti jelentős eltérések lehetőséget nyitnak a 

nemesítők számára a célzott szelekcióra. A már élelmiszeripari célra is használt szegedi fajták 

élelmi rost összetétele előnyös tulajdonságokat mutat, míg az egyes törzsek között is találtunk 

ígéretes vonalakat. 

 

 

     Frissen izolált tritikálé keményítő   Tritikálé keményítőszintézisért felelős 

fehérjéinek Western Blot-os vizsgálata 

 

 

                  
 

4. kép. 
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2.2. Árpa (Hordeum vulgare) nemesítés alapozása, fejlesztése 

dr. Mihály Róbert, dr. Palágyi András 

Legfontosabb eredmények: 

2015 őszén a táplánszentkereszten folytatott árpanemesítési programból 3 új őszi árpa 

fajtajelöltünk - GKH 30-15, GKH 38-15 és Táplán2015-1 -  került be a NÉBIH kísérleteibe: 

 

Genetikai alapok bővítése, megőrzése és bevonása az induló nemesítési programokba. 2012-

ben kezdett 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. Ennek érdekében értékes új fajtákat 

kértünk különböző európai országok nemesítő cégeitől, akik általában szívesen küldtek 

jelenlegi legjobb fajtáikból nemesítési és tudományos célra. Rezisztenciaforrásokat kértünk és 

kaptunk különböző génbanki gyűjteményekből, melyek tesztelését elvégeztük, majd ezeket 

szintén bevontuk a nemesítési folyamatba. Ezt a munkát a 2015-ben is folytattuk jó 

kapcsolatokat kiépítve nyugat és közép európai kollégákkal. A genetikai anyagok tesztelése, 

kipróbálása agronómiai kórtani, szemminőségi szempontok alapján történt.  

 

A haploid technika felhasználására alapozott nemesítési eljárás fejlesztése és beépítése 

az őszi árpanemesítésbe. 

 

Megítélésünk szerint az új alapokon induló őszi árpa nemesítési program nem nélkülözheti e 

módszer felhasználását, mellyel egy laboratóriumi ciklus alatt kaphatunk homozigóta 

növényállományt, ezzel több év szigorú öntermékenyítési munka helyettesíthető. A folytatódó 

módszerfejlesztés mellett az első és második DH regenerációs ciklus növényeit már bevontuk 

a nemesítési folyamatba.  

Kutatásunk célja az árpa mikrospóra-tenyésztés technológiájának minél magasabb szintre való 

fejlesztése volt. A nagyobb hatékonyság érdekében több módszertani fejlesztést is 

kipróbáltunk. A növényanyag előkezelése, a mikrospóra-izolálás, valamint a tenyésztés során 

hajtottunk végre változásokat, melyek hatásait vizsgáltuk és értékeltük.  

Kísérleteink során az Igri őszi árpa fajtát, valamint a H3673, H3680, H3691, H3692, H5253,, 

H5255, H5257, H5259 nemesítői jelzésű, F1 és F2 generációjú nemesítési törzsek donor 

növényeit használtuk fel haploidok előállításához. Vizsgáltuk a hidegkezelés hosszának 

hatását, a mannitolos kezelés során beállított hőmérséklet hatását a növénykihozatalra, 

valamint azt is, hogy a növénykihozatal mennyiben függ a genotípustól.  

Összehasonlítottuk a regenerált zöld növények és az albínók arányát is egymással. 

Megfigyeléseink alapján a kalászok 14-16 napos hidegkezelése bizonyult legjobbnak a 

növénykihozatal szempontjából. A mannitolos kezelés során az alacsonyabb, 4 °C-os kezelés 

jobbnak bizonyult a 26°C-on történő kezelésnél.  

A genotípusok összehasonlításánál tapasztaltuk, hogy az Igri fajtából került ki a legtöbb zöld 

növény. Az embrió-kihozatal a legtöbb genotípusnál megfelelő volt, ugyanakkor később, a 

fejlődő növénykék gyökérfejlődése nehezen indult be. Néhány esetben az albínó növények 

száma volt magas a zöld növény kihozatalhoz képest. 
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5. kép. Árpa dihaploidok előállítása 

 

Célkitűzéseinknek megfelelően az őszi árpa haploid növény-előállítás módszerét néhány 

változtatás bevezetésével kidolgoztuk. Másik fontos célkitűzésünk, a kiültetésre alkalmas őszi 

árpa haploidok előállítása is sikeresen megvalósult. 

Egy újabb kísérleti sorozatban F3, előszelektált nemzedékben is indukáltunk androgenezisen 

alapuló DH előállítást. Az itt kapott növények még nagyobb eséllyel lehetnek sikeres 

fajtajelöltek a megfelelő szelekciós munkát követően 

 

2.3. Zab (Avena spp.) nemesítése, fajtafenntartása 

Fónad Péter, dr. Mihály Róbert, dr. Palágyi András 

A zab genetikai bázis bővítése, jellemzése 

Zabnemesítés, fajtafenntartás 

Új nemesítési vonalak 

Az Egyéb Kalászosok Nemesítési Osztályán a megújult genetikai bázisra alapozott 

zabnemesítési programunk elérkezett a kifejlesztett kombinációk szántóföldi szelekciójának 

szakaszába.  

 A 2013-ban indított keresztezési programban létrehozott kombinációk F2 szegregáló 

nemzedékéből elit bugákat emeltünk ki, melyeknek őszi vagy fakultatív szülőjű variánsait 

őszi vetésben, 5 m hosszúságú ún. F3 bugautódsorokban szaporítottuk. A színes pelyvájú és a 

csupasz típusokat izoláltuk egymástól, kombinációnként 10-30 buga utódsort vetettünk el. 

Ezekből a bugákból a székelyföldi Zetelakán parallel tőszámlálásos télállósági kísérletet is 

beállítottunk. A csupasz genotípusokat az idegentermékenyülést elkerülendő, a pelyvásaktól 

izoláltan vetettük el. Összesen 19 F3 kombináció 370 bugautódsorát (6. kép) és 3 F4 
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kombináció 20 bugautódsorából vetettük el 5-5 m hosszú egysoros parcellákat a kiszombori 

tenyészkertbe. A bugautódsorok maradékát a székelyföldi télállósági kísérletben használtuk 

fel a kombinációk párhuzamos tesztelésére. 

 

Folytattuk a külföldi alapanyagok tesztelését is. A megelőző évek agronómiai és beltartalmi 

szűrését követően 21 őszí és 26 tavaszi genotípust teljesítményét teszteltük 20 m2-es vetésben. 

Ezeket az anyagokat is elvetettük bugautódsoros rendszerben, így genetikai homogenitásuk 

biztosítottnak látszik.  

 

 
 

6. kép. F3 zab bugautódsorok a kiszombori tenyészkertben 2015. június  

 

Nemesítési programunk célkitűzési között hangsúlyos szereppel bír a fakultatív életformájú, 

de megfelelő télállóságú típusok előállítása, ezért mind a keresztezési bázisanyagokból, mind 

a keresztezési kombinációkból vetettünk ősszel és tavasszal is parallel kísérleteket a járó 

jelleg azonosítására. 

 

A 2014. októberben hullott jelentős mennyiségű csapadék hatására a kiszombori 

tenyészkertben komoly belvízproblémák jelentkeztek. Az intenzív gépi és kézi védekezésnek 

köszönhetően csupán 10-12 5 m-es egysoros parcella károsodott részben, de növényeket 

innen is sikerült betakarítanunk.  

A tenyészidőszak folyamán elvégeztük a parcellák fenológiai (áttelelés, kelési erély, 

növekedési típus, csupasz/pelyvás jelleg, bugahányás ideje, érés stb.) és kórtani 

felvételezéseit. A takarmánykeverék komponensnek való alkalmasság tekintetében – főként 

őszi genotípusoknál - a télállóképesség, a csíravigor, a kezdeti növekedési erély, a 

bokrosodás, az állóképesség és a gyomelnyomó képesség voltak a fő szelekciós szempontok. 
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Télállóképesség, őszi zab program 

A télállóképesség tesztelését őszi vetésű zaboknál a nemesítési program megkerülhetetlen 

elemének tartjuk és már a prebreeding alapanyagok kiválasztásakor alkalmaztuk. 2014 őszén 

a székelyföldi Küküllőkeményfalva határában állítottunk be tőszámlálásos télállósági 

kísérletet. Az új keresztezési programból vizsgálatba vont 9 szegregáló zab kombináció közül 

mindössze kettőben (1, 9) találtunk igazán jó áttelelésű bugautódsorokat, ezek között viszont 

van ígéretes, a GK Impaláénál jobb télállóságú kombináció is (7. kép és 7. ábra). Az átfutó 

(egy évvel korábban is a kísérletben szereplő) genotípusok kifagyási adatai jó összefüggést 

mutatnak a tavalyi adatokkal (r= 0,59, P=1% szinten szignifikáns). A szegregáló genotípusok 

szántóföldi szűrése lehetővé tette őszi / járó / tavaszi jelleg verifikálását, betegségekkel 

szemben ellenállóbb, jó állományú, homogén, szárazságtűrő és - járók és ősziek esetén - 

megfelelő fagytűrésű törzsek, populációk kiválasztását. 

 

 
7. kép. GK Impala (balra) és GK Habzó (jobbra) állománya Zetelaka (Hargita megye, 

Románia) mellett. Szembetűnő a traktornyomokban kelt és megerősödött zabsorok a nem 

hengerezett és felfagyott állományban. 

 

A 

7. ábra. Őszi zab F3 bugautódsorok áttelelése a székelyföldi télállósági kísérletben –

Küküllőkeményfalva, Hargita megye, 2015 április 
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 Célzott keresztezési programok folytatása 

 Az F3 és F4 generációkból kombinációnként 4-6, összesen 144 bugautódsort emeltünk 

ki kiegyenlítettség, szárszilárdság, bugaszerkezet és növénymagasság alapján. A kézi 

betakarítás után termésmennyiség és a szemtermés fizikai jellemzőinek vizsgálata (Hl-súly, 

1000 szemtömeg, szemszín, pelyva %) további szelekciót hajtottunk végre. 2015 őszén 

ezekből 22 genotípus állítottunk ismétléses és 41-t ismétlés nélküli kisparcellás 

teljesítménykísérletbe.       

 

 

 Fajtafenntartás, szaporítások 

 

Az A19.14 nemesítői jelzéssel állami kísérletekbe bejelentett őszi zab fajtajelölt szaporítását 

16 bugautódsor eredetű törzs vetésével indítottuk. Hasonló rendszert dolgoztunk a másik őszi 

zabfajta, a GK Impala pedigré alapú fajtafenntartására is. A törzsekből termésmennyiség és a 

szemtermés fizikai paraméterei alapján választottuk ki a TK alapját képező és a 2015 őszén 

szaporításra kerülő populációkat, szám szerint 8-8-at. A homogenitás megőrzését pedig a 

törzsekről kézi munkával begyűjtött és bugautódsorokban felszaporított 200-200 buga révén 

biztosítjuk, melyeket a következő tenyészévben bugautódsorokban felszaporítunk és belőlük 

új törzseket indítunk. Az így fenntartott homogén törszekből rövid idő alatt elegendő 

mennyiségű kiváló agronómiai értékű TK vetőmagot tudunk előállítani. 

 

  A három tavaszi államilag elismert zabfajta fajtafenntartását 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.  

 

 
 

8. kép. GK Impala őszi zab fajta  
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3/A/3. KUKORICA ÉS TAKARMÁNY CIROK NEMESÍTÉS ALAPOZÁSA, 

FEJLESZTÉSE 

A téma részletes címe: 

3. 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 módszerek alkalmazása, fejlesztése révén. 

Célkitűzések: 

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 alkalmazkodó- és 

szárazságtűrő képességű, takarmányozási és energetikai célú takarmánycirok 

(szemescirok, silócirok, szudánifű) beltenyésztett vonalak és hibridek előállítása, 

értékelése a korszerű nemesítési célokra való alkalmasságuk alapján. 

 Cirok vegyszeres gyomirtásának technológiai fejlesztése.  

 

A Gabonakutató Nonprofit Kft. 91 éves fennálása alatt a technikai és műszaki fejlesztések 

átalakították az egyes növényfajok termesztésének gyakorlatát. A 91 év alatt változtak a 

termesztési feltételek is. Növekedett az input, a nagyobb termések elérése érdekében újabb és 

újabb technológiai megoldások születtek. A befektetések eredménye azonban mindig az 

időjárástól függött és függ ma is. Az utóbbi két évtizedben olyan szeszélyes időjárás 

uralkodik, hogy egyetlen évben sem mehetünk biztosra. A kukorica különösen aszály 

érzékeny növény. Jó években a 7-7,5 t/ha országos termésátlag elérésére van lehetőség a 

jelenlegi biológiai háttérrel és technológiával. A csapadékszegény években a termés sajnos 

közel a felére esik vissza.  

A hibrideknek egyszerre kell a nagy terméspotenciált örökítő anyagot és azokat az un. stressz 

tűrési tulajdonságokat hordozni, amelyek a terméscsökkenést minimalizálhatják a kedvezőtlen 

feltételek között. Ez sokkal nagyobb kihívás, mert változó feltételekhez szelektálni sokkal 

összetettebb feladat, mint egyirányú válogatást megvalósítani. 

A ciroknemesítés egy hosszú távú, folyamatos tevékenységet igénylő munka, amellyel tovább 

bővíthetjük a takarmánycirok genetikai bázisát. Génmegőrzés témakörben elnyert 

pályázatunkkal ezt a tevékenységet eredményesen tudjuk bővíteni. A korszerű, jó 
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termőképességű hazai és össz-európai igényeket egyaránt kielégítő szemescirok, silócirok és 

szudánifű hibridek előállításához folyamatosan biztosítani kell az új, korszerű alapanyagokat: 

citoplazmás hímsteril anya (A) és fenntartó (B), valamint restorer apa (R) vonalakat. Fontos 

feladatunk az új, beltenyésztett cirok vonalak szelektálása koraiságra, jó alkalmazkodó- és 

szárazságtűrő-képességre, jó szárszilárdságra, jó bokrosodó és sarjadó képességre, valamint 

betegségekkel szembeni toleranciára (elsősorban MDMV). Minőségre nemesítési 

programunkhoz közepes (1% alatti) és tanninszegény (0,01% körüli) szemescirok, valamint 

magas cukortartalmú silócirok és alacsony ciánglikozid-tartalmú szudánifű vonalakat állítunk 

elő. 

A közepes és gyengébb talajadottságú területeken is jövedelmezően termeszthető 

takarmánycirok kiváló takarmánynövény, emellett várhatóan a jövőben a bioenergia 

előállításnak is egyre fontosabb alapanyaga lesz. A téma további folytatása indokolt. 

A Gabonakutató eredményei azt igazolták, hogy a stressz tűrésre történő nemesítésben 

sikeresek. A feladatunk tehát a két ellentétes irányú szelekciót minél magasabb szinten 

ötvözni. A Gabonakutató is egy önálló genetikai bázissal rendelkezik, ami értelem szerűen 

különbözik a piaci szereplők genetikájától. A különböző nemesítési programok ápolása, azok 

életterének segítése a genetikai változatosság megőrzésének záloga. 

A Gabonakutató kukorica nemesítési eredményei 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 stressz tűrés a hibridek 

elengedhetetlen tulajdonsága kell, hogy legyen, ellenkező estben már nem lesz piacképes. 

Tehát a nagy terméspotenciált a kiváló alkalmazkodó képességgel és a betegség 

rezisztenciával kell párosítanunk. 

 

3/A/3. 1. KUKORICA NEMESÍTÉS ALAPOZÁSA, FEJLESZTÉSE 

 

2015. évi kukorica fajtaelismerések, fajtabejelentések 

Növényfajta oltalomban Magyarországon 2015-ben 3 kukorica (TK202, TK195, TK175)  

részesült. Új fajtaoltalmi bejelentések: 8 kukorica. 

A statisztika azt bizonyítja, hogy a Gabonakutató kukorica nemesítési programjából minden 

évben születnek államilag elismert hibridek. 2015-ben 2 hibridkukorica (GKT 3213, Kenéz 

CR) kapott állami elismerést. 

 

1. táblázat  A Gabonakutatóban államilag elismert hibridek száma az utóbbi három évben 

 

Évek Magyar-

ország 

Szlovákia Litvánia Fehér- 

oroszország 

Orosz- 

ország 

Ukrajna Moldávia 

2012 3   1    

2013 1 1  2  1  

2014 1 5   2   

2015 2 3 1 1 3  4 

 

Saját bejelentéseink Magyarországon 5 hibridkukorica (GKT3215, GKT3388, GKT3382, 

GKT3485, GKT3476), és Szlovákiában vannak. Partnereink révén azonban lehetőség nyílik 

széles körben vizsgáztatni és hasznosítani nemesítési eredményeinket. 
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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., akik 

képviseletében 2015-ben Litvániában az IDA MGT hibridet, Moldáviában a GS210, GS260, 

Sarolta és az IDA MGT hibridet, Oroszországban a GS180, GS210 és GS240 hibridet, 

valamint Fehéroroszországban a GS210 hibridet ismerték el. 

 

Ukrajnában a Himagromarketing Rt.-vel is kötöttünk képviseleti szerződést. A 

Himagromarketig Rt. repce hibridjeinket, silócirkot napraforgót már forgalmaz. 

Az RWA osztrák cég is évente több hibridünket kérte képviseletre. A Dekania tavalyi 

elismerésével ismét van egy hibrid, amelyet az RWA termeltet és forgalmaz. Emellett további 

5 hibridünk van Szlovéniában illetve Szlovákiában bejelentve képviseletükben. 

 

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. 

2015-ben az alábbi országokban jelentettünk be saját tulajdonú kukorica hibrideket: 

Magyarország:    5 

Szlovákia:  5 

Moldávia   4 

Összesen:   9  

 

A Gabonakutatóban folyó kukoricanemesítést megalapozó és nemesítési kísérletek 

volumene 

 

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 Cº-ot. A kukorica erős vízhiányban szenvedett, de véleményünk 

szerint a magasabb hőmérséklet több kárt okozott. 2012-ben a korábbi évhez viszonyítva 

nagyobb kárt szenvedett el a kukorica  

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 levél száradás pedig lelassította a vízleadást.  

2014-ben pedig minkét kísérleti hely, egy rövidebb száraz periódust követően sok csapadéktól 

szenvedett. Kiszomboron a nyári és őszi csapadék mennyisége jóval meghaladta a sokéves 
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átlagot. A betakarítást később tudtuk megkezdeni. A téli tenyészkertre a vetőmagot küldeni 

kellet, ezért csak részleges kísérleti eredmények birtokában tudtuk a téli programot 

megtervezni. 

A 2015-ös év nyarán átlagon felüli forrósággal (1. ábra) találkoztunk, amit jól jellemez, hogy 

ötször rendeltek el hőség riadót. Ez a meleg próbára tette a vonalakat is és a hibrideket is. A 

tenyészkertben számtalan esetben találtuk szembe magunkat igen alacsony 

termékenyülésekkel, ami a bibék gyors leszáradására és a pollenek megégésére vezethető 

vissza. A betakarítást az átlagosnál így hamarabb lehetett megkezdeni, azonban a szeptember 

végén megérkező esők miatt gyakorlatilag a 2014-es helyzethez hasonlóval találtuk szembe 

magunkat. 

 

1. ábra Csapadék és átlaghőmérséklet alakulása Kiszomboron 2015-ben a sok éves 

átlaghoz képest. 

 

2014-ben is a makói és táplánszentkereszti kísérletek mellett tájkísérleteket szerveztünk. Más 

fajtatulajdonosokkal un. csere kísérletben tudjuk a korábbi évek eredménye alapján ígéretes 

kombinációinkat tesztelni a különböző termőhelyeken.  

A kísérleti helyek szervezésében legnagyobb előrehaladást az 2014-ben könyvelhetjük el. 

Dombegyházán a békési löszháton vethettünk el 360 hibridet három ismétlésben. Fontos 

számunkra, hogy intenzív feltételek között is vizsgáztassuk hibridjeinket. Az idei kísérletek 

tanúsága szerint, ha rendszeresen nem limitált termesztési feltételek között is képesek leszünk 

összehasonlító kísérleteket beállítani, rövid időn belül lényegesen javíthatunk 

versenyképességünkön. Ezért 2015-ben a Dombegyházi kísérlet mellett Makón lineár öntöző 

alatt is állítottunk be kísérletet (2. ábra). 

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. 
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2. ábra A FAO300-as tájkísérlet (18 hibrid) termésátlagai az egyes kísérleti helyeken 2015-

ben. 

 

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. 2014-ben és 2015-ben is mindkét állomás 

számára közel azonos feltételrendszer alakult ki. 

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.  

A 2015. évben államilag elismert hibridjeink és fajtajelöltjeink úszási szám vizsgálatához 

szükséges kísérleti anyagot a kiszombori kísérleti területünkön vetettük el. A vetés utáni 

felvételezés során egyenletes, jó tőállományú kelést kaptunk, mivel a tavaszi hónapok 

csapadék ellátottsága kedvező volt. A virágzás idején azonban az átlagon felüli magas 
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hőmérséklet (ötszöri hőségriadó) csapadékhiánnyal párosult. A hiányzó csapadék 

mennyiségét öntözéssel pótoltuk, hogy jól megtermékenyült kukoricacsöveket kapjunk. 2014. 

évben a kiszombori kísérleti területünkön május és július hónapokban a 30 éves átlagos 

csapadék mennyiség 2,7-szerese hullott. Így mindkét év vízellátottsága kedvezően alakult.  

Ezzel szemben 2013. évben a nyári időszak vízhiányos volt.  

A 2013-2015. években vizsgált kukorica hibridek úszási szám vizsgálati eredményeit az 2. 

táblázatban mutatjuk be. A táblázatban feltüntettük a hibridek FAO-szám szerinti besorolását 

is. 

2. táblázat  Szegedi kukorica hibridek Úszási száma 2013-2015. 

 
FAO   Hibrid neve Úszási szám  

szám   neve 2013 2014 2015 Átlag 

100 

ÁM TK175 80 45 49 58 

ÁM GKT250 88 56 74 73 

ÁM GKT 211 85 50 62 66 

2015 GKT213   54 56 55 

fajtajelölt IDA MGT   58 38 48 

200 

ÁM Sarolta 81 27 18 42 

ÁM GKT288 81 68 70 73 

ÁM GKT 270 86 44 59 63 

2015 GKT 271   61 50 56 

 300 

ÁM Csanád 75 53 56 61 

ÁM Szegedi 386 92 74 72 79 

ÁM GKT372 97 59 41 66 

ÁM GKT376 45 29 26 33 

2015 GKT381   32 51 42 

2015 GKT384   43 55 49 

fajtajelölt GKT3388   10 9 10 

400 

ÁM Kenéz 100 86 89 92 

ÁM Szegedi TC 475 97 96 81 91 

ÁM GKT 413 74 47 31 51 

ÁM GKT 414 80 79 76 78 

500 ÁM Szegedi 521 94 94 74 87 

    Éves átlag 84 56 54 

  

Az MSZ 6180-80 szabvány rendelet szerint, az 50 alatti úszási szám értéket mutató 

kukoricaszemek alkalmasak a grízgyártás céljaira. 

Ha a hibridek úszási szám értékeit átlagoljuk az egyes években, egyértelműen megállapítható, 

hogy a 2013. évben kaptuk a legmagasabb úszási szám értéket. A 2014-2015. év úszási szám 

átlagértékei alacsonyabbak, de a két év eredményei nagyon hasonlóak. Ez azzal 

magyarázható, hogy mindkét évben ugyanazok a hibridek szerepeltek a vizsgálatokban, és az 

adott hibridek mindkét évben hasonló eredményeket adtak. 2014-2015. évben több olyan új 

hibridet vizsgáltunk, amelynek úszási szám értéke 50 közelében, vagy az alatt van. 

Ha az évek átlagában hasonlítjuk össze a különböző hibridek úszási szám értékeit, akkor 

jelentős különbségeket találunk. Az úszási szám átlagok értéke 10-92 között változott. 

 

Az élelmiszeripari feldolgozás céljára azok a hibridek alkalmasak, amelyek a változó 

környezeti feltételek mellett – több év átlagában – is nagyobb fajsúlyú szemtípust 

(alacsonyabb úszási szám) biztosítanak. 

A vizsgált hibridek közül a GTK 213, IDA MGT, Sarolta, GKT 271, GKT 381, GKT 384 és 

GKT 413 hibridek 50 körüli úszási szám értékeiből arra következtethetünk, hogy ezen 

hibridek szemtípusának kialakulását a környezeti tényezők nagymértékben befolyásolják, így 

ezek nem megbízhatóak a malomipari feldolgozás jó kihozatala szempontjából.  
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A három év átlagában a legalacsonyabb úszási számot mutató 2014. évben elismert GKT 376 

hibridünk rendelkezik olyan szemtípussal (ÚSZ=33), amely biztosítja, hogy az évhatástól 

függetlenül kiváló alapanyagot jelent a grízgyártás számára. A vizsgált hibridek közül 

mindkét évben a GTK 3388 fajtajelöltünk adta a legkedvezőbb úszási szám értéket (ÚSZ=10). 

 

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 

szárazanyagtermést, és ezen belül a csőarányt. A cső szárazanyag tartalmának az összes 

szárazanyagterméshez 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.  

2015. évben tovább folytattuk új silókukorica hibridjeink vizsgálatát. A kiszombori kísérleti 

területen 18 hibrid teljesítményét vizsgáltuk 4 soros, 4 ismétléses, véletlen blokk elrendezésű, 

70000 tő/ha állománysűrűségű parcellákon. Jól fejlett, homogén állományt kaptunk a kelés 

utáni felvételezéskor. A tenyészidőszak kedvező csapadék ellátottságnak köszönhetően a 

betakarítás időpontjáig sem gátolta semmi a növények fejlődését. A tenyészidőszakban 

felvételeztük a hibridek virágzási idejét, a betakarítás előtt a szártörés és szárdőlés mértékét. 

A vizsgálatban szereplő kísérleti hibridek virágzási idő alapján a FAO400-as és FAO500-as 

csoportba sorolhatók. Kontrollként konkurens cégek silókukorica hibridjeit választottuk.  

A hibrideket a viaszérés állapotában takarítottuk be. A kísérleti parcellák két középső sorát 

vágtunk ki ismétlésenként és mértük a zöldtömeget. A csövek tömegét külön is lemértük a 

csőarány meghatározása érdekében. Traktorra szerelt silóadapterrel felaprítottuk a növényeket 

és a pótkocsin alapos keverés után mintát vettünk a laborvizsgálathoz, és a mintákat a 

vizsgálatok elvégzéséig mélyhűtőben tároltuk. 

 

A silókukorica hibridek termésadatait az 3. táblázatban mutatjuk be. A szilázs mennyiség 

alapján kiemelkedő termést adott a Szegedi 521, a GKT3418, a 2-es, 4-es és az 5-ös kísérleti 

hibrid és a GKT413. Ez a hektáronkénti száraz anyag mennyiségben is hasonlóan alakult, 

azonban itt a Szegedi 521 szerényebb eredményt ért el. 

 

A hibridek mintáiból megtörtént a szárazanyagban található nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, 

nyershamu tartalom és a N-mentes kivonat (számolt) meghatározása. Ezen adatok 

ismeretében számítással határoztuk meg a tejtermelésre (NEl), a létfenntartásra (NEm), és a 

súlygyarapodásra (NEg) fordítható netto-energiatartalmakat. Ezeket az adatokat a 4. 

táblázatban közöljük. 

 



 137 

Az eredmények szempontjából a legfontosabb paraméter az egy hektáron mért összes energia 

mennyiség. Ebből a szempontból legkiemelkedőbb hibridek a GKT3418, a GKT413, a 4-es és 

az 5-ös kísérleti hibrid. 

 

3. táblázat Szegedi silókukorica hibridek terméseredményei, Kiszombor 2015. 

 

  Szilázs Száraz anyag 
Szilázs száraz anyag 

tartalma 

Cső 

arány 

Hibrid t/ha % t/ha % 

Szegedi 521 49,2 37,2 18,3 41,1 

GKT414 45,3 40,2 18,2 43,0 

GKT3418 49,1 40,0 19,6 39,5 

GKT3419 45,7 39,9 18,2 41,1 

GKT3476 46,3 36,6 16,9 37,6 

Kísérleti hibrid 1 45,6 38,9 17,7 42,2 

Kísérleti hibrid 2 49,2 38,0 18,7 38,5 

DKC4943 42,3 38,5 16,3 43,2 

Szegedi 475 40,1 40,0 16,1 41,9 

Kísérleti hibrid 3 45,4 38,2 17,3 38,3 

GKT413 49,1 38,5 18,9 39,0 

GKT3485 46,9 39,4 18,5 41,7 

GKT3420 44,6 42,0 18,8 40,1 

Kísérleti hibrid 4 50,3 41,2 20,7 39,8 

Kísérleti hibrid 5 48,3 41,1 19,8 40,1 

Mv Massil  50,9 36,3 18,5 37,5 

Mv Megasil  38,9 38,6 15,0 36,8 

DKC5007 39,8 39,0 15,5 43,0 

 

4. táblázat. Szegedi silókukorica hibridek Weendei analízis eredményei, Kiszombor 2015 

 

  
Nyers 

fehérje 

Nyers 

zsír 

Nyers 

rost 

NMK

A 

Nyers 

hamu 
NDF ADF NEl NEm NEg 

Összes 

energiatartalom 

Hibrid g/kg sz.a. MJ/kg szárazanyag MJ/kg GJ/ha 

Szegedi 521 81 22 166 696 35 466 204 6,50 6,88 4,34 17,72 324 

GKT414 81 27 161 698 32 453 203 6,58 6,99 4,44 18,02 328 

GKT3418 78 25 144 721 32 403 177 6,59 7,00 4,44 18,03 354 

GKT3419   
     

    
 

  
  

GKT3476 87 24 171 677 41 432 207 6,45 6,82 4,29 17,57 298 

Kísérleti hibrid 1 76 23 155 713 32 431 187 6,56 6,96 4,41 17,93 318 

Kísérleti hibrid 2 86 28 165 684 36 417 198 6,55 6,95 4,41 17,91 335 

DKC4943   
     

    
 

  
  

Szegedi 475 91 23 163 691 32 484 211 6,51 6,90 4,36 17,77 285 

Kísérleti hibrid 3 91 26 160 690 34 458 202 6,53 6,93 4,38 17,84 309 

GKT413 80 25 163 697 35 434 200 6,54 6,93 4,39 17,85 338 

GKT3485 80 27 164 695 33 480 197 6,57 6,98 4,43 17,99 332 

GKT3420   
     

    
 

  
  

Kísérleti hibrid 4 78 26 149 715 32 443 185 6,59 7,00 4,45 18,04 374 

Kísérleti hibrid 5 83 28 140 716 32 387 168 6,62 7,04 4,48 18,14 360 

Mv Massil    
     

    
 

  
  

Mv Megasil    
     

    
 

  
  

DKC5007                         

 

2015-ben két silóhibridet jelentettünk be a NÉBIH-nél. Ezek a GKT3476 és a GKT3485 

voltak. A 5. táblázatban eredmények alapján kiválóan vették az akadályokat az első évben. A 

GKT3476 igaz 537-es FAO számával átlépett a következő éréscsoportba, de hektáronkénti 

324 GJ energiaproduktummal jobban teljesített, mint a FAO500-as átfutó sztenderd a Coralba. 
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A GKT3485 szintén kiváló összenergia tartalommal teljesített, és ez a hibrid még a FAO 

csoportba is belefért. Bizakodva nézünk tehát a 2016-os év elé silókukoricáinkkal. 

 

5. táblázat A NÉBIH kisparcellás fajta összehasonlító kísérletek eredményei, 

silókísérletek, korai éréscsoport (FAO 400-499) 
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t/ha % t/ha % % % MJ/kg 
GJ/

ha 
NK Cobalt ást 41,9 90,3 17,22 102,3 47,3 42,4 75 337 6,34 6,71 4,19 17,24 297 

Mv Megasil st 46 99,1 16,58 98,5 37,7 36,3 81 473 6,2 6,52 4,02 16,73 277 

DKC4888 st 46,8 100,9 17,07 101,4 41,2 37,9 77 483 6,31 6,65 4,15 17,11 292 

Mv 401-15-S-H fj 52,1 112,3 18,93 112,5 29,9 37,3 81 562 6,22 6,55 4,04 16,8 318 

Mv 402-15-S-H fj 50,8 109,5 18,64 110,8 26,7 37,5 83 543 6,17 6,49 3,99 16,64 310 

GKT 3476 fj 52,3 112,7 18,95 112,6 37,9 37,5 78 537 6,3 6,67 4,15 17,12 324 

GKT 3485 fj 50,4 108,6 18,71 111,2 37,8 37,8 77 485 6,27 6,62 4,11 17 318 

Coralba ást 53,1 114,4 17,75 105,5 33,6 34,4 81 575 6,24 6,58 4,07 16,9 300 

              
 

              

st.fajták átlaga 
 

46,4 100 16,83 100 39,5 37,1 79 
 

6,25 6,58 4,08 16,92 285 

átlag 
 

49,2 106 17,98 106,8 36,5 37,6 79 
 

6,26 6,6 4,09 16,94 305 

SzD 5% 
 

2,8 6 2,57 15,3 3,7 5,4 3 
 

0,07 0,1 0,09 
  

SzD 5% st. átl.-hoz 2,4 5,2 2,23 13,3 3,2 4,7 3 
 

0,06 0,09 0,08 
  

C.V. 
 

3,8 
 

9,7 
 

6,8 9,8 2,2 
 

0,8 1,1 1,5 
  

Helyek száma   4   4   4 4 4   4 4 4     

 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a vizsgált kísérleti hibridek közel azonos értéket 

képviseltek a vizsgált tulajdonságok tekintetében. A hibridek táplálóanyag tartalmát és 

terméseredményét a betakarításkori szárazanyag tartalom nagymértékben befolyásolja. Az 

egyes hibridek optimális betakarítási idejének meghatározása érdekében több mintavételi 

időpontot kellene alkalmazni, 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.  

 

A hibridek megbízható értékelése érdekében a kísérletet a következő évben is meg kellene 

ismételni, hiszen 1 év adata nem elegendő a hibridek teljesítményének összehasonlítására.  

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. 
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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 vonalak és hibridek 

ellenálló képességének ellenőrzésére mesterséges fertőzéseket is alkalmazunk. A fuzárium 

fogékony anyag kiválogatása természetesen már a vonal szelekció során elkezdődik és 

folytatódik a kísérleti hibridek előállításakor is.  

 

A 2014-es év után az egyébként forró és általában száraz 2015-ös év őszén megérkező 

folyamatos esőzések a betakarítás elhúzódását okozták, ami így rendkívül kedvezett a 

fuzáriumos csőbetegség kialakulásának. Ez nem csak a köztermesztésben lévő hibrideken 

okoz problémát, de a vetőmag előállítás szempontjából is fontos, a minőséget negatívan 

befolyásoló tényező. Másrészről az ellenállóbb hibrid nemesítésének alapja az ellenállóbb 

vonalak szelektálása. A tömegkeresztezési blokkokban 6 izolációban több mint 2000 soron 

vetettünk anyanövényeket hibrid előállítás céljából. Ezekből a vonalakból a 

hibridkísérletekben mutatott teljesítményük és a vonaltulajdonságok alapján több genotípust 

kizártunk negatív szelekcióval. A többi vonal termését feldolgoztuk és így a mesterséges 

fertőzés mellett a betakarított csöveken értékeltük a csőfuzáriózis mértékét. Ezek a vonalaink 

többségében a nemesítés tesztelési fázisában vannak jelenleg. 

 

Az 3. ábrán a vonalak csőfertőzöttségének megoszlása látható a TK-kban és a tenyészkertben 

2015-ben. A vizsgált 958 tételből 520 esetben a természetes csőfuzárium fertőzöttség 5% alatt 

volt, 101 tétel esetén 5-10 % között mozgott. Azaz a kísérleti anyagok 65%-án 10% alatt volt 

a fertőzöttség.  

 

Ez az alacsony csőfertőzöttségi arány a vonalakon a több éves tudatos nemesítői szelekció 

eredménye. A nagyon magas csőfertőzöttséget mutató vonalakat már ebben a fázisban 

kiszelektáljuk és csak az ellenállóbb vonalakkal folytatjuk tovább a munkát. 
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3. ábra A vonalak megoszlása természetes fuzáriumos csőfertőzöttség szempontjából 

2015-ben. 

A fuzáriumos szárbetegség szintén nagy károkat tud okozni a kukoricában, hiszen a kórokozó 

gyengíti a szárat, ez által szártörést okozhat. A szártörést a dőléssel együtt felvételezzük. A 

növények dőlése a gyökérzet erősségével van kapcsolatban inkább, nem pedig a 

szárfuzáriumossággal. 

A makói és táplánszentkereszti kísérleteinkben mintegy 954 hibriden vételeztük fel három 

ismétlésben a tüneteket (4., 5. ábrák).  

 
4. ábra Szártörés és dőlés aránya a hibridek között a makói teljesítmény kísérletben. 

 

A hibridjeink között kimagasló arányban fordultak elő az alig (<5%) vagy csak kis mértékben 

(<10%) törést illetve dőlést mutató genotípusok. Táplánszentkereszten a csapadékos ősz és ez 

által a betakarítás elhúzódása miatt nőtt meg a szártörést mutató hibridek aránya. 
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5. ábra Szártörés és dőlés aránya a hibridek között a táplánszentkereszti 

teljesítménykísérletben. 

 

 

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. 

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.  
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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. 

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). 2015-ben számos kísérleti hely közül csak két helyen mértek 

jelentősebb fertőzést. Weinbergből és Mureckből kaptunk adatokat (6. táblázat). 

 

6. táblázat. Helminthosporium turcicum fogékonyság bonitálási értékek Weinbergben és 

Mureckben 

 

Hibrid Weinberg 
 

Hibrid Mureck 

ES Gallery 3 RWGK02 8 

Dekania 0 GKT3388 3,5 

RWGK233 0 GKT3382 2,5 

RWG01 0 RWGK1303 1,5 

RWGK1202 0 RWGK1304 1 

RWGK1303 0 RWGK412 1 

Ferarixx 0 Futurixx 1 

Futurixx 0 P9241 1 

P9400 0 P9900 1,5 

P9241 0 DKC4522 1,5 

DKC3623 0 DKC4717 3 

DKC4717 0 DKC4590 2 

DKC4590 0 DKC5007 2 

 

Weinbergben igazából csak egy hibrid mutatott jelentősebb fertőzöttséget. Mureckben már 

erősebb fertőzöttségi értékeket mértünk. A kiugróan fogékony RWGK02 hibridünket ki is 

zártuk a további vizsgálatokból. 

A kórokozó biológiájából az következik, hogy kedvező időjárási körülmények között gyors, 

járványszerű terjedésre képes. Ebből következően továbbra is indokoltnak látjuk a 

kórokozóval szembeni ellenállóság vizsgálatát perspektívikus hibridjeink esetén az RWA 

kísérleti hálózatában beállított kísérletekben. 

 

A nehezen irtható egyszikű gyomok elleni védekezéshez cikloxidim hatóanyagot tűrő 

vonalak, hibridek előállítása. 

 

Beltenyésztett vonalak előállítása 

A Focus ultra herbicid alapvetően az egyszikű növényeket írtja. A kukorica genomban 

azonban létezik egy, ezzel a herbiciddel szemben védelmet nyújtó gén, és ennek a génnek a 

kereskedelmi hibridekbe történő beépítésével a cikloxidim hatóanyagot tartalmazó 

gyomirtószert a kukoricában biztonságosan használjuk a magról kelő és évelő egyszikű 

gyomnövények ellen. A Focus ultra előnye, hogy jól írtja a szulfonilureákra már rezisztens 

fenyércirkot. A toleranciagén a kukoricából származik, tehát nem tartozik a GMO csoportba. 
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A cikloxidim tolarenciát biztosító gént a BASF licenc díj kötelezettség nélkül adta át a 

nemesítő cégeknek. A Gabonakutatóban is foglalkozunk a cikloxidim hatóanyagra (Focus 

ultra) toleráns kukorica hibridek előállításával. Nemesítési programunk célja új rezisztens 

vonalak és államilag elismert hibridek előállítása.  

A tolarenciát biztosító gén birtokában cikloxidim toleráns vonalakat két féleképpen tudunk 

előállítani. Az egyik lehetőség a back-cross keresztezés. A forrás és a kiválasztott vonalak 

keresztezésével előállítjuk azt a kiindulási anyagot, amelyre az átalakítandó vonalak 4-5 

alkalommal történő vissza keresztezésével kapjuk meg a toleráns változatot, amely minden 

egyes tulajdonságban megegyezik az eredeti vonallal, és amely csak a vegyszertolarenciában 

különbözik. Minden egyes visszakeresztezés előtt el kell végezni a toleráns növények 

szelekcióját. A szelekciót szántóföldön végezzük. A programunkban szereplő vonalakat egy 

sorával (20 növény/sor) kivetjük és 4-5 leveles állapotban a Focus ultra ajánlott dózisának 

2,5-szeres mennyiségével lepermetezzük. 5-6 nap múlva az eredmény ragyogóan látható. A 

fogékony növények antociános színeződést kapnak, és rövidesen kipusztulnak. A 1. képen jól 

látható a fogékony genotípusok kipusztulása. 

A toleráns génre heterogén állományban három féle fenotípust különböztethetünk meg, az 

antociános, a levelükön fehér foltos és teljesen ép növényeket (2. kép). A fehér foltosság arra 

utal, hogy a növény sérülékeny, érződik a vegyszer hatása, azonban jellemzően ezek a 

növények nem pusztulnak ki, hanem a fehér foltok idővel eltűnnek és a növények rendes 

termést hoznak. 

A szelekció szempontjából az ép, sérülésmentes növények a fontosak. Csak ezeken a 

növényeken szabad a visszakeresztezést folytatni. A tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy a 

visszakeresztezés és szelekció között egy öntermékenyítést is be kell iktatni. Az 

öntermékenyítéssel hasadó állományt hozunk létre, amelyben nagyobb biztonsággal tudjuk a 

toleráns növényeket szelektálni, ellenkező esetben az egész állományunk a vegyszer áldozata 

lehet. 

 

 
1. kép.  A cikloxidim hatóanyagra érzékeny genotípusok kipusztulnak 
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2. kép. A cikloxidim génre heterogén állományban háromféle fenotípus van 

 

Egy-egy hibrid vegyszertoleráns változatának előállításában az előny, hogy egyéves hivatalos 

kísérlet alapján engedélyt lehet kapni a változat forgalmazására. Ennek azonban az a feltétele, 

hogy a teljesítménykísérletben az eredeti hibrid és toleráns változata szignifikánsan ne térjen 

el egymástól. A DUS vizsgálat alapján a hibrid és szülőtörzsei azonosak legyenek, és nem 

utolsó sorban a hibrid valóban toleráns legyen. 

Cikloxidim toleráns beltenyésztett vonal előállítás másik módszere a klasszikus beltenyésztés 

és szelekció. A toleranciagént a beltenyésztett vonal előállítására tervezett populációba építjük 

és a beltenyésztést a cikloszidim tolarencia ellenőrzésével együtt végezzük. A kész 

beltenyésztett vonalak birtokában pedig megkezdhetjük a tesztkeresztezéseket a kereskedelmi 

hibrid előállítása végett. Az így kapott hibridek az állami minősítés útját járják végig. Előnye 

az elismeréskor, hogy új versenyképes hibridet tudunk a piacra bevezetni a változatnál pedig 

az a veszély, hogy mire bevezethető, az eredeti kombináció is a zeniten túl van. 

 

Kisparcellás teljesítmény kísérletek beállítása 

A cikloxidim toleráns hibrid változatok közül a Kenéz DUO született meg elsőként a 

nemesítés programunkban. A hibridet 2014 tavaszán jelentettük be hivatalos kísérletre és 

2015-ben kapott állami elismerést. A fajtaminősítés szabályzata szerint a változatokat a 

NÉBIH egy évig vizsgálja az eredeti hibriddel együtt. 

A 2014 évi NÉBIH kísérletek kiértékelése alapján beigazolódott, hogy a Kenéz cikloxidim 

rezisztens változata egyenértékű az eredeti Kenéz hibriddel (7. táblázat). 

 

7. táblázat  A Kenéz és a KENÉZ DUO összehasonlítása a NÉBIH 2014 évi kisparcellás 

kísérlete alapján 

Hibrid neve Termés 

t/ha 

Szemnedvesség 

% 

Nő virágzás 

nap 

Letört 

növények % 

Kezdeti 

fejlődés bon. 

Kenéz 12,0 20,63 78 5,9 8,5 

KENÉZ DUO 11,8 20,35 79 4,4 8,1 
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Programunkban további hibridjeink, a GKT372 és a GKT3213 hibridek cikloxidim toleráns 

változatával szeretnénk megjelenni. A teljesítmény kísérletben már bizonyítottak a DUO 

változatok (8. táblázat), bejelentésüket az állami kísérletekbe 2017-re tervezzük. 

 

8. táblázat A GKT3213 és a GKT372 cikloxidim toleráns változatának eredményei a 

2015-ös makói teljesítmény kísérletben. 
Hibrid Szemtermés (t/ha) Szemnedvesség (%) Virágzás 

GKT3213 13,30 14,4 6. 27. 

GKT3213 DUO 13,11 13,6 6. 27. 

    
GKT 372 11,10 10,9 7. 4. 

GKT 372 DUO 11,74 10,8 7. 4. 

 

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. 

A beltenyésztésben a téli tenyészkert is segítségünkre van. 

Az új beltenyésztett vonalak kombinálódó képességét a ma elismert hibridjeink legjobb 

szülővonalainak keresztezésével ellenőrizzük. A célunk, hogy egy-két éven beleül már 

bejelentésre készek legyünk ezzel a módszerrel előállított kereskedelmi hibriddel is. 

 

A vetőmagelőállítás megbízhatóságának, gazdaságosságának javítása citoplazmás 

hímsteril analógok alkalmazásával 

 

A korábbi vizsgálataink alapján, a cms (cytoplasmic male steril, citoplazmás hímsteril) 

források közül (S és C csoport, közel 20 forrás) a hímsterilítást 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” (potokok 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. A másik lehetőség a téli tenyészkert 

kiaknázása, ami a generációgyorsításnak hatékony eszköze. 

 

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. 

A Gabonakutatóban 2014-ig nem indítottunk el vetőmag szaporítást hím steril alapon. 

Magyarországon ugyanakkor más cégeknél ez már gyakorlat. Megjegyezzük, hogy 

gyakran hallunk olyan híreket is, amikor a sterilitás megbízhatatlansága miatt az utolsó 
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pillanatban kell megszervezni a címerezést. Mi szeretnénk megbízható sterilitással kilépni, 

hogy lehetőleg vis major esetek ne forduljanak elő. A hím steril anyagainkat éppen ezért 

gondos vizsgálatnak vetjük alá, értékeljük a fertil és hím steril alapon előállított végterméket, 

a fertil és hím steril anyai komponensek virágzását, ill. a sterilitás megbízhatóságát. Az 

alábbiakban bemutatjuk azokat az eredményeket, amelyeket a már elismert és bejelentés alatt 

álló hibridjeink hímsteril alapon történő vetőmag előállítása érdekében kaptunk (9. táblázat). 

 

9. táblázat.  A fertil és hímsteril alapon előállított hibridek termőképessége és 

szemnedvessége a makói teljesítmény kísérletben 2015-ben 

 

Hibrid Szemtermés (t/ha) 
Szemnedvesség 

(%) 
Virágzás 

IDA MGT 10,60 12,7 6. 27. 

IDA MGT steril alapon 10,08 12,2 6. 28. 

 
      

DORKA MGT 9,64 12,4 6. 21. 

DORKA steril alapon 9,98 12,5 6. 20. 
        

GKT384 12,11 16,4 7. 3. 

GKT384 steril alapon 12,83 16,6 7. 2. 
        

GKT3393 12,81 17,0 7. 4. 

GKT3393 steril alapon 12,47 17,7 7. 4. 
        

GKT3388 13,01 14,7 7. 3. 

GKT3388 steril alapon 13,17 14,9 7. 4. 

 

A táblázat jól mutatja, hogy az egyes hibridek fertil és hím steril alapon előállított 

változatai között nincs szignifikáns különbség. A szignifikáns különbség mértéke a termésnél 

átlagban 1,2 t, a szemnedvesség tartalomnál 1%. 

A következőkben a hibridek anyai komponenseinek virágzási idejét hasonlítjuk össze (10. 

táblázat). 

 

10. táblázat Az anyai komponenesek virágzása és sterilitásuk megbízhatósága  
Hibrid Anya  50%-os virágzás időpontja hímsterilitás 

név komponens hímvirágzat nővirágzat megbízhatósága (1-5) 

DORKA MGT GK170xGK178 7. 6. 7. 6. 
 

  GK170cms-CxGK178 st 7. 6. 1 

          

IDA MGT GK175xGK153 7. 9. 7. 10. 
 

  GK175cms-LxGK153 st 7. 10. 1 

          

GKT384 GK179xGK190 7. 11. 7. 10.   

GKT3393 GK179 cms-CxGK190 st 7. 10. 1 

 

A fertíl és hím steril szülök nővirágzásában nincs különbség. Azok minden morfológiai és 

gazdasági tulajdonságban megegyeznek egymással. A hím sterilitás ellenőrzésére használt 

Beckett skála, (értékek 1és 5 között, a 100%-ban steril kapja az 1-es értéket) szerint 

sterilitásunk 100-os és megbízható. Több év vizsgálati eredményei is azt mutatják, hogy ha a 

fenn idézett szülőket szaporítjuk, és ha tisztán dolgozunk, nagy bajunk nem lehet. 

A hím steril alapon történő vetőmag előállítás engedélyezéséhez a steril vonal NÉBIH által 

történő ellenőrzését kell elvégeztetni. 2014-ben a GK175cms-L és a GK179cms-C vonalink 
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ellenőrzését végeztettük el. A NÉBIH vizsgálata alapján hím steril vonalaink az eredeti 

vonallal azonosak és megbízhatóan sterilek. 

2015-ben a GKT 384 új elismert hibridünket hím steril alapon is szaporítottuk (11. 

táblázat). A GKT384 F1 előállításban az apai és anyai komponenseket együtt vetjük, az anyai 

alapegyszeres megbízhatóan hím steril, az apai szülő a hím sterilitást feloldja. 

Az „L” plazma használata estén azt látjuk, hogy a vonalak hím sterilitása megbízható, 

azonban jó feloldót mindez ideig nem találtunk, ezért a bevezetéssel óvatosabban bánunk. 

 

11. táblázat. A GKT384-es hibrid fertil és steril alapú előállításának termés eredményei 

 2015-ben. 

  
Nyers csöves 

(kg/ha) 

Májusi morzsolt 

(kg/ha) 

Fertil 6 782 3 025 

Steril 7 893 3 433 

 

 

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 éve  

   2014: GKT376, GKT413, GKT414, 

Salonta, Dekania, TK260 

2015: GKT3213, KENÉZ DUO 

GKT271, GKT384, Magdolna, IDA MGT 

GS180, GS210, GS240 

 

A GKT3213 a FAO100-as hibridjeink új generációját képezi, mely 25%-kal teljesített jobban 

a NÉBIH 2013-2014-es kísérleteiben a sztenderdeknél.  

A KENÉZ DUO a Duo System hibridjeink első képviselője, mely cikloxidim rezisztenciát 

hordozva az egyszikű problémákkal küszködő területeken könnyítheti meg a termesztést. 

A GKT271-es hibrid a FAO200-as portfóliónkat erősíti termőképességével és korai 

virágzásával. 

A GKT384-es hibridünk a GKT372 és a GKT376-os hibriden alapuló TC hibrid, ötvözve így 

a két SC erényeit. A FAO300-as éréscsoportot erősíti. 

A Magdolna hibridet az Agromag Kft. szaporítja és forgalmazza, ezzel is erősítvén a két cég 

közötti partneri viszonyt. 

A Litvániában elismert és így az EU-n belül szabadon forgalmazható IDA MGT hibrid a 

NÉBIH kísérleteiben is eredményesen szerepelt már. 

 

A kukorica fajtafenntartás fontosabb számai 

A vetőmag értékesítés növelésének meghatározó előfeltétele a szakszerű, forgalmazási 

igényekhez igazodó fajtafenntartás. A fajtafenntartás garantálja a genetikailag tiszta, kiváló 

minőségű vetőmagot, amely a kukoricatermesztés egyik pillére. 

2015-ben a fajtafenntartás kiterjedt a Magyarországon államilag minősített és a hivatalos 

kísérletekben szereplő, továbbá a Szlovákiában, Fehéroroszországban, Ukrajnában, 

Oroszországban, Moldáviában regisztrált, ill. az oda bejelentett hibridekre és jelöltekre. 
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A hibridnövényeknél, mint a kukorica is, a fajtafenntartás a hibridet alkotó beltenyésztett 

vonalak fenntartását, többvonalas hibridek esetén a szülőként felhasznált alapegyszeres  

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 2015-ben 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.  

 

A 2014-es kiemelkedően jó kukorica év után 2015-ben valamelyest csökkentek az 

előállítások, annak ellenére, hogy több új vonalat jelentettünk be hibridjeinkben. Nehezítette 

helyzetünket, hogy a téli tenyészkertben szaporított B lépcsős anyag csirázó képessége nem 

minden esetben volt kielégítő. 

 

2015-ben a vonal tenyészkert szolgált „A” lépcsőként. Itt gyakorlatilag minden beltenyésztett 

vonalunk szerepel. A tenyészidőben elvégezzük a felvételezéseket. Betakarításkor az 

öntermékenyített csöveket külön kezeljük, ezzel garanciát tudunk vállalni arra, hogy a 

vonalak megőrzik eredeti tulajdonságaikat. 

Kiszomboron 9, és Táplánszentkereszten 10 vonalat szaporítottunk „B” lépcsőben. A 2014-es 

kiváló termékenyülések után 2015-ben a júliusban, virágzáskor érkező hőhullámok okoztak 

termékenyülési problémákat. Nem minden vonal esetén tudtuk a megfelelő mennyiségeket 

produkálni. Az őszi esőzések miatt megnövekedett fuzárium fertőzés okozott még 

veszteségeket, ami a selejt csövek számában és a gyengébb csirázó képességben jelentkezett. 

 

A 2014-es jó év után a visszafogott F1 előállítások miatt az alapanyagaink szaporításához az 

átlagosnál kevesebb, összesen 11 térbeli izolációt kellett igénybe vennünk. A beltenyésztett 

vonalak szaporításához 6 izolációt vettünk igénybe ennek összterülete 4,2 ha. Az 

alapegyszeresek előállításához 5 izolációt kellett igénybe vennünk, ennek összterülete 8 ha 

volt. 

A 400m-es izoláció biztosítása végett tulajdonképpen az ország minden szegletében volt 

szaporításunk, azonban egyre inkább koncentrálunk a Kiszomborhoz közelebbi területekre. 

2014-ben a tervezettnél jóval nagyobb termést takaríthattunk be így készletünk jelentős 

mértékben megnőtt. Szakszerű tárolással több évre elegendő alapanyagunk lesz egyes 

hibridek előállításához, ezért is volt kevesebb előállításunk 2015-ben. 

Az alapanyag előállítás mindig kockázatos. A száraz években sorra semmisültek meg 

szaporításaink és Chilei termeltetést kellett igénybe venni. A Chilei termeltetés a GMO 

szennyezés veszélyével jár, így ezt célszerű elkerülni. Jó években pedig mindig egyfajta 

túltermelés veszélye van. A legnehezebb végül is az, hogy több mint egy évvel a 

kereskedelmi vetőmag előállítása előtt kell az alapanyag termeltetését megtervezni. Egy év 

alatt nagyon sok minden változik. A túl hajszolt fajtaváltásban és a kaotikus piaci helyzetben 

nehéz tervezni. 
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Bemutatók: 

Kiszomboron 2015. szeptember 1-én tartottuk meg az országos kukorica, cirok és szója 

bemutatót, melyen mintegy 300 fő vett részt. 

A bemutató a korábbi évektől eltérően nem Szegeden, hanem teljes mértékben Kiszomboron 

lett megszervezve. A Dénes majorban szalmabálákkal berendezett szín alatt szakmai 

előadások hangzottak el (3. kép), majd Kiszomboron megnéztük a fajtabemutatót. 

 

 
3.kép. Szakmai előadások a Kukorica bemutatón. Kiszombor 2015. szeptember  

 

A fajtabemutatóban kukorica, cirok hibridek és szója fajták voltak elvetve. Tulajdonképpen 

minden olyan hibridet és fajtát ismertettünk, amelyre a 2015 tavaszi vetőmag értékesítésünk 

épül. A szakmai napunk sikeres volt, több, mint háromszáz vendég látogatott el hozzánk (3. és 

4. kép) 

 

. 

4. kép Szántóföldi szemle a Kukorica bemutatón. Kiszombor 2015. szeptember 1. 
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Immár minden évben nemcsak itthonról, hanem a szomszédos országokból is nagyszámú 

szakember látogatja meg rendezvényünket. Ez alkalommal is a Himagromarketing szervezett 

egy népes delegációt. A rendezvényen szinkrontolmács segített abban, hogy minden szakmai 

előadást megértsenek. 

A szántóföldi bemutatót pedig oroszul beszélő munkatársunk tartotta meg. 

A Himagromarketing képviselői így a nemesítés helyén ismerkedhettek meg azokkal a 

hibridekkel (Szegedi 386, GKT 288, GKT211, GKT250) amelyek kereskedelmét szervezik 

meg Ukrajnában. 

2015. szeptember 10.-én Táplánszentkereszten szerveztünk bemutatót szakmai 

előadásokkal és bemutató sor megtekintésével. A bemutatón közel 100 fő vett részt, 

elsősorban termelők. Ez már hagyomány is, hogy Táplánszentkereszten kimondottan 

kukoricatermelők jönnek el. 

 

Az eredmények gyakorlati hasznosításának lehetőségei 

A gyakorlati növénynemesítés nem nélkülözheti azokat a vizsgálatokat, kutatásokat, amelyek 

jellegüknél fogva az elméleti vagy az alkalmazotti kutatás körébe tartoznak és közhasznúak. 

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, amely 

2014-ben kapott 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 
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kapcsolatos kísérleteink eredményeinek hasznosítása a nemesítési programunkon keresztül 

valósul meg. 

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 Aspergillus fajok károsításáról is kaptunk híreket. Az 

Aspergillus fajok által termelt aflatoxint élelmiszerbiztonsági szempontból kimondottan 

veszélyes toxinok közé sorolják. 2013-ban az Aspergillus előfordulása korántsem volt olyan 

kétségbeejtő, mint egy évvel korábban. Az Aspergillus gomba 2014-ben sem okozott nagy 

riadalmat, sokkal nagyobb volt viszont a fuzárium fertőzöttség, amelynek komoly gazdasági 

hatása is lett. Sok tétel átvételét tagadták meg a átvevők a fuzárium szennyezettség miatt. 

2015-ben a NÉBIH megállapítása szerint a kísérletekben megállapítható volt az Aspergillus 

sporadikus jelenléte, de sem kísérleti helyre, sem hibridre következetes fertőzés nem volt 

tapasztalható. A saját tenyészkertünkben is csak elvétve találtunk Aspergillust.  

 

3/A/3. 2.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. 

Szabadalmaztatások, új bejelentések 

Növényfajta oltalomban Magyarországon 2015-ben 1 silócirok (GK Áron) részesült. Új 

fajtaoltalmi bejelentések: 1 cirok. 

A NÉBIH hivatalos kísérleteibe 2015-ben 4 szemescirok hibrid (EXP 1, EXP 2, EXP 3, 

EXP 4) és 2016. februárban két szemescirok hibridet jelentetünk be országos fajtakísérletbe: 

A119x (NK125xB3042) és az ARETxVSZ21KKD kombinációkat, és egy új, citoplazmás 

hímsteril anyavonalat: ARELxBREL. 

 

Cirokfélék nemesítésének alapozása, fejlesztése 

2015-ben a cirok nemesítési munkánkat - a cirok tenyészkerti és az alapanyagok (elit 

vetőmagok, kísérleti hibridek F1 vetőmag előállítása) szaporítási munkáit - Intézetünk 

kiszombori telepén végeztük el, Maros menti réti öntéstalajon. Párhuzamosan 

Kiskundorozsmán, homoktalajon fajta-összehasonlító- és vegyszeres gyomirtási kísérletet is 

beállítottunk. Számunkra nagyon fontos a homoki kísérletek terméseredménye, hiszen a 

takarmánycirkot rendszerint a közepes és gyengébb talajadottságú területeken (főleg 

homoktalajon) termesztik, ahol a kukorica termesztése - főleg aszályos években - nem 

jövedelmező. 

A tenyészidőszak során az alábbi munkafolyamatokat végeztük el: 

2015. május elején elvetettük a szemescirok, silócirok és szudánifű tenyészkertet 

(beltenyésztett, homogén R vonalak), a sterilkertet (citoplazmás hímsteril A és fenntartó B 
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vonalak), valamint a még heterogén vonalindításokat (B vonalak ill. R vonalak) a kiszombori 

tenyészkertünkben. Az államilag minősített cirok hibridjeinknek és a bejelentett kísérleti 

hibridjeinknek a fajtfenntartását is itt végeztük el „A” és „B” lépcsőben, pergamen zacskókkal 

szigetelve. A fajtafenntartás „C” lépcsőjében izolált blokkokban állítottuk elő az elit 

vetőmagokat. A tenyészkertben került elvetésre a szemescirok és silócirok fajtaösszehasonlító 

kísérletek és a megfigyeléses kísérletek is. A fajtaösszehasonlító kísérletekből a legjobb, több 

éve vizsgált hibrideket párhuzamosan homoktalajon is elvetettük Kiskundorozsmán. 

A vetés után hengerezéssel lezártuk a talajt, majd elvégeztük a vegyszeres gyomirtást. 

Alapkezelésben PLEDGE 50 WP-T + SUCCESSOR T  (0,05 kg/ha + 3 l/ha) 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 cirok tenyészkertben a bugahányás idején a cirok bugákat egyenként szigetelve izoláltuk, 

hogy a cirokvonalak homogenitását megőrizzük. A beltenyésztett fenntartó (B) és restorer (R) 

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. 

 

Takarmánycirok beltenyésztett vonalak nemesítése (A, B, R vonalak), és kombinálódó-

képességük vizsgálata: 

Szemescirok vonalak nemesítés:  

Legfontosabb feladatunk a hazai klímához jól alkalmazkodó, korai, jó vízleadó-képességű, 

biztonságosan beérő (hazánk a ciroktermesztés északi zónája), jó kombinálódó-képességű 

szemescirok beltenyésztett vonalak 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-fogékonyságát már hosszú évek óta teszteljük és kiszelektáltuk az 

érzékeny vonalakat. A legújabb beltenyésztett vonalaink és azok kombinációinak 

vírusfogékonyságát azonban folyamatosan vizsgáljuk.  

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 cirok restorer (R) vonalainkat többnyire a legjobb próbahibridjeink ill. külföldi hibridek 

kevert, homokon tesztelt populációjából indítjuk, a hasadó nemzedékekből beltenyésztéssel és 

egyedszelekcióval emeljük ki a számunkra kívánatos genotípusokat, és 5-6 éves 

beltenyésztést követően vizsgáljuk a már homogén R vonalak kombinálódó-képességét. 

A cirok tenyészkertben mintegy 100 beltenyésztett szemescirok restorer vonalat tartunk fenn 

önbeporzással, mintegy 300 szemescirok vonalindításunk van, ahol a hasadó S2 nemzedéktől 
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az S5 nemzedékig beltenyésztjük és szelektáljuk a hasadó populációkat, új vonalak előállítása 

céljából.  

A citoplazmás hímsterilitást fenntartó új B vonalak előállításához a kiindulási keresztezés 

mindig két B vonal, ekkor az egyik vonalat kasztrálva végzünk keresztezéseket, amelyekből 

az R vonalakhoz hasonlóan 5-6 éves beltenyésztéssel és egyedszelekcióval állítjuk elő az új B 

vonalakat.  Ezeket az új, homogén B vonalakat citoplazmás hímsteril anyavonalra 5, 6 

alkalommal visszakeresztezve állítjuk elő az új, B vonallal analóg A vonalat, amelyet a 

próbahibridek előállításakor anyavonalként használunk a próbakeresztezések során. A 

sterilkerti anyagaink között 10 homogén, beltenyésztett citoplazmás hímsteri anyavonal (A 

vonal), ezek fenntartója (B vonal), és mintegy 20 még heterogén BxB keresztezésből 

származó populáció szerepel. 

A beltenyésztett cirok vonalaknál, a még heterogén vonalindításoknál, valamint a  vizsgált 

hibrideknél az alábbi adatokat felvételezzük a tenyészidőszakban: 

Vetés-, kelés ideje, kezdeti fejlődés mértéke, bugahányás, virágzás ideje 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.  

Kombinálódó-képesség vizsgálata: 

Az előző évben kézi keresztezéssel előállított próbahibrideket megfigyeléses kísérletben, a 

nagyobb mennyiségű, tömegkeresztezéses blokkban (TK) előállított F1 vetőmagot pedig 4 

ismétléses fajtaösszehasonlító kísérletben, véletlen blokk elrendezésben teszteljük. 

2015-ben a két új, korai érésű, fehér magvú citoplazmás hímsteril anyavonalunk (AREL, 

ARET) kombinálódóképességét vizsgáltuk, kereszteztük a legújabb ígéretes, korai érésű, 

MDMV toleráns, tanninszegény, vagy 1% alatti tannintartalmú restorer (apa) vonalainkkal 

(mintegy 300 kézi keresztezés), amelyeket 2016-ben fogunk tesztelni megfigyeléses 

kísérletben. 

2015-ben szemescirok megfigyeléses kísérletben 70 próbahibridet vizsgáltunk, a kézi 

keresztezésből származó mag mennyiségétől függően 1, 2 vagy 3 sorozatban. Itt a 

próbahibridek 90 %-a már a két új steril vonalunk (AREL ill. ARET) keresztezésével 

előállított, új kombináció volt. Csak a legjobb próbahibrideket takarítottuk be, az 

eredményeket a 12. táblázat mutatja. Több kombináció mutatott ígéretes eredményt a 

szemtermése alapján, (I/109, I/119, I/136, I/155, I//156, I/157 karószám alatti kombinációk), 

amelyek versenyképesnek mutatkoznak a nagy termőképességű Alföldi standard mellett, 

azonban a virágzási időben néhány nappal későbbiek. Néhány igen jó termést adó  

próbahibrid viszont a virágzási időben is kedvező, Alföldi 1-nél korábbinak bizonyult, és 

termésben viszont felveszi a versenyt vele. Ezek az I/113 karószámú hibrid 10,27 t/ha 

terméssel és VII. 17. virágzási idővel, az I/129 próbahibrid 9,91 t/ha terméssel (VII. 20. 

virágzási idővel), és az I/158 próbahibrid 9,45 t/ha terméssel (VII. 20. virágzási idővel).  

Összehasonlításképpen a standard Alföldi 1 és GK Emese termése (amely több ismétlés 

átlaga) 9,71 ill. 9,14 t/ha volt.  

  



 154 

 

12. táblázat. Szemescirok megfigyeléses kísérlet Kiszombor, 2015. 
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101 Alföldi  1 VII.18 115 8 17 0 9,71 

102 GK Emese  VII.16 110 10 20 2 9,14 

103 GK Zsófia VII.14 95 13 28 5 8,15 

104 ARET x I-EL VII.27 110 12 25 5 5,60 

109 ARETx (A119x14093A)-1-1-1-2-0 VIII.01 120 10 24 9 10,98 

110 ARETx(A119x14093A)-1-1-1-2-0 VII.20 100 12 27 4 8,02 

113 ARETxB9416-1-2-5-3-0-1-8-5-3-1-4-0 VII.17 110 15 29 3 10,27 

114 ARETxZsVF3-105-1-1-1-3-5-4-0-3 VII.17 90 9 20 12 8,37 

116 ARELx(SRE2A x B 32 R)-1-2-1-0-2-2-5 VII.17 100 13 29 7 8,15 

118 ARETxSze Tc73 VII.25 110 11 25 5 7,74 

119 ARETxVSZ-21-KKD-2 VII.25 115 12 21 5 9,06 

120 ARETxVZS 04/59-1-2sze-1sze VII.18 105 7 32 4 6,36 

129 ARELx{RS 35/A x (AF39XP89004)}-1-1-0-3-1-1-2sze VII.20 105 12 26 12 9,91 

130 AREL xxZSV55S2-1-1-1sze-3-4-3-3-4 VII.17 95 12 28 2 9,34 

131 ARELxZSV55S2-1-1-1sze-3-4-3-3-4 VII.18 85 9 28 3 7,59 

135 ARELx24019B VII.20 100 13 24 8 8,00 

136 ARELx(A 119xSze 22-82)-1-1-4-4-1 VII.30 100 11 20 7 11,74 

137 ARELx(SRE2A x B 32 R)-1-2-1-0-2-5-5 VII.17 90 23 26 3 7,61 

138 ARELx(AF35xSze22-82)-1-1-1-2-3-3-0 VII.18 100 12 24 10 8,40 

141 ARELxVSZ-23-KKD-2 VII.17 120 10 26 10 9,03 

142 ARELxBARB-TKU VII.17 95 11 28 6 7,90 

147 ARELxB9416-1-2-5-3-0-1-8-5-3-1-4-0 VII.19 100 11 25 8 7,82 

148 ARELx{RS 35/A x (AF39XP89004)}-1-1-0-3-1-1-2sze VII.21 105 12 23 9 7,64 

152 ARELxKS61 Idegen-1 VII.22 85 7 20 2 3,97 

153 ARELxNK125xB3042 apavonal Kiszombor VII.19 100 10 25 8 9,45 

154 AREL x (AF39XP89004)}-1-1-0-3-1-1-2sze VII.16 90 10 24 3 6,15 

155 ARELx(SD100 x P721)-3-4-1-5-3-6 VII.21 100 11 24 2 11,13 

156 ARELxSze 22-82 VII.30 100 10 21 3 9,88 

157 ARELxSze Tc73 VII.28 100 9 23 3 9,78 

158 ARELxZSV26 S2-1-Ecs-Ecs-4-3-4 VII.23 100 10 24 4 9,45 

159 ARELxZSV47S2-1-1-5-2-4-1-1-4 VII.24 100 11 26 2 6,72 

160 ARELxZsV62 V S2 VII.18 110 13 28 9 7,78 

161 ARELxZSV62S2-1-1-2-3-2-2-1-1 VII.15 100 13 26 4 7,44 

ismétlések száma: 3, sortáv: 75cm, tőtávolság kb. 7cm, vetésideje 2015.05.05., betakarítás ideje:10.26.  

 

Ezek az adatok nagyon biztatóak számunkra, és valamennyi tenyészkerti szemescirok restorer 

vonalunkkal és a még nem teljesen homogén, 3-4 éve beltenyésztett vonalindításainkkal is 

elvégezzük a próbakeresztezéseket, akkor még várhatóan újabb jó kombinációkat is találunk. 

A 13. táblázatban a 2015.évi megfigyeléses kísérletek eredményei alapján ígéretes 

kombinációkból Chilében, téli tenyészkertben végeztettünk kézi keresztezéseket, és ezeket a 

próbahibrideket 2015-ben 3 ismétléses fajtaösszehasonlító kísérletben vizsgáltuk. A 

kísérletben ismét jó eredményt adott az új ARETxVSZ-21-KKD kombinációnk, amelyet 

felszaporítva most országos fajatkísérletbe jelentettünk be. Ez a fehér magvú középkorai érésű 

szemescirok hibrid hiánypótlóként jelentkezik, mivel jelenleg csak kései érésű fehér magvú 

szemescirok van minősítve. 
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13. táblázat. Szemescirok fajtaösszehasonlító kísérlet chilei előállításból, Kiszombor, 2015. 
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36 Alföldi 1 VII.24 120 8 20 0 8,75    

38 ARET x VSZ-21-KKD-sze3+0 VII.26 130 8 25 3 8,70    

31 GK Emese  VII.20 105 8 19 2 8,50    

32 SRE2A x VSZ-23-KKD-4 VII.17 80 8 24 5 8,36    

39 A119 x VSZ-21-KKD-sze3+0 VII.25 110 8 21 3 8,13    

42 Zádor VII.19 105 9 21 0 8,06    

37 AREL x VSZ-21-KKD-sze3 VII.25 110 10 23 5 8,03    

38 ARET x VSZ-21-KKD-sze3)+0 VII.28 130 8 25 3 7,99    

34 AREL x VZS 04/30-1-1sze-1sze-1+4(1102) VII.17 75 9 20 5 7,23    

35 ARET x VZS 04/30-1-1sze-1sze-1+4(1102) VII.18 90 8 11 5 6,04    

40 AREL x VSZ-23-KKD-0 VII.18 75 10 24 5 5,61    

41 ARET x VSZ-23-KKD-0 VII.21 90 8 26 3 5,59    

33 Szepo1A x VSZ-23-KKD-4 VII.18 80 9 21 10 5,37    

ismétlések száma:4, sortáv: 75cm, tőtávolság kb. 7cm, vetés ideje 2015.05.08., betakarítás ideje:10.11. 

 

 

14. táblázat. Szemescirok fajtaösszehasonlító kísérlet, korai érésű hibridek, Kiszombor, 2015. 
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2 GK Emese VII.11 110 11 22 5 7,40 

9 SRE2A X (NK125xB3042) VII.16 85 11 25 10 7,07 

6 SRE2A X BARB F4-2-4-4 VII.15 80 12 24 5 6,91 

1 Zádor st. VII.19 95 11 25 0 6,89 

8 SZEPO1A X SzeF/96 VII.14 90 14 20 3 6,85 

3 GK Zsófia VII.11 100 11 26 3 6,81 

11 SRE2A X (SD100XP721) VII.16 80 10 22 4 6,71 

5 SRE2A x ZsV62S VII.15 75 12 26 0 6,47 

4 SRE2A x Sze697/01 VII.16 90 12 24 7 6,34 

10 SZEPO1AX (NK125xB3042) VII.18 80 20 24 3 6,18 

12 SZEPO1A X (SD100XP721) VII.17 80 10 22 3 6,17 

7 SZEPO1A X BARB F4-2-4-4 VII.16 80 11 22 7 6,08 

sortáv: 75cm, tőtávolság kb. 7cm, parcella mérete:12m2, vetés ideje 015.05.06., betakarítás ideje:10.26. 

 

 A szemescirok fajtaösszehasonlító kísérletekben a korai éréscsoportban 12, a középérésűek 

között 14 hibridet teszteltünk, kontrollként a hivatalos standardot használva (Zádor ill. Alföldi 

1). A korai érésűek között (14. táblázat) nem találtunk GK Emesét túlszárnyaló teljesítményű 

hibridet, a középérésűek között (15.táblázat) viszont az A119 X (NK125xB3042) próbahibrid 

– az előző évek jó eredményeivel összhangban – az Alföldi 1-hez hasonló, annál kicsit 

magasabb (7,54 t/ha) termést adott, hasonló virágzási idővel. A próbahibrid előnye az Alföldi 

1-nél jobb szárszilárdsága. Ezt a kombinációt országos fajtakísérletbe jelentettük be. 
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15. táblázat. Szemescirok fajtaösszehasonlító kísérlet, középérésű hibridek, Kiszombor, 2015. 
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23 AIL-1 X (NK125xB3042) VII.22 105 9 23 5 8,11 

21 AIL-1 X SzeF/96 VII.23 130 11 23 10 7,60 

16 Farmsorgo VII.23 110 10 20 5 7,60 

22 A119 X (NK125xB3042) VII.20 110 10 25 3 7,54 

13 Alföldi 1 VII.18 100 9 20 2 7,45 

25 AIL-1 X BARB F4-2-4-4 VII.20 115 9 23 8 7,41 

19 AIL-1 X (SD100XP721) VII.22 90 8 21 5 7,36 

28 A119x ZSV62S VII.18 110 10 26 3 7,27 

27 AIL-1 x Sze697/01 VII.22 105 9 25 2 7,20 

20 A119 X SzeF/96 VII.20 120 10 25 5 7,07 

26 A119 X Sze697/01 VII.17 95 9 24 7 6,71 

24 A119 X BARB F4-2-4-4 VII.19 100 19 25 5 6,57 

17 A119 x (SD100XP721) VII.21 90 9 22 5 6,54 

29 AIL-1 x ZSV62S VII.22 110 10 27 2 6,51 

 sortáv: 75cm, tőtávolság kb. 7cm, parcella mérete:12m2, vetés ideje 2015.05.06., betakarítás ideje:10.26. 

 

A homoki szemescirok fajtaösszehasonlító kísérletben (16. táblázat) ismét jó 

terméseredményt adott az Alföldi 1 és GK Emese és a Farmsugro 180 középkései érésű, 

kettőshasznosítású hibrid. Ezt követi a kísérleti A119x (NK125xB3042) próbahibridünk és a 

GK Zsófia. 

 

16. táblázat. Szemescirok homoki fajtaösszehasonlító kísérlet, Kiskundorozsma, 2015. 
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1 Alföldi 1 VII.16 110 8 20 8 11,3 5,9 

2 GK Emese VII.13 110 7 19 5 10,1 5,8 

13 Farmsugro 180 VII.20 125 6 19 0 8,6 5,6 

8 AIL-1 x Sze697/01 VII.17 85 8 22 5 9,4 5,5 

7 A119 X Sze697/01 VII.15 90 6 20 6 8,8 5,5 

11 A119 X (NK125xB3042) VII.19 85 10 20 5 6,1 5,2 

3 GK Zsófia VII.11 100 6 20 8 7,9 5,1 

12 A119 X BARB F4-2-4-4 VII.18 80 8 20 5 7,3 4,5 

9 A119 X (SD100XP721) VII.19 85 8 16 10 6,3 4,5 

10 AIL-1 X (SD100XP721) VII.21 80 6 19 5 6,1 3,9 

4 SRE2A x Sze697/01 VII.14 85 10 25 3 5,8 3,8 

Ismétlések száma 3, sortáv: 75cm, tőtávolság kb. 7cm, parcella mérete:9,8m2, vetés ideje 2015.05.11., 

betakarítás ideje:09.11.  

Kiszomboron tőszámkísérletben vizsgáltuk a próbahibridjeinket és az államilag minősített 

hibridjeinket.  
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A korai érésűeket 50 cm és 75 cm sortávolsággal vetve hasonlítottuk össze (17. táblázat). Az 

50 cm-es sortávolság minden hibridnél jobb eredményt adott, a legjelentősebben a GK Zsófia 

(32 %), a legkevésbé az SRE2AxSze687/01 (9,7%) reagált pozitívan a sortávolság 

csökkentésére. 

Az 50 cm-es sortávolság minden korai hibrid esetében előnyösebb, azonban a nagyüzemi 

termesztésben rendszerint - a kukorica sortávolsághoz igazodva- a 70 vagy 75 cm-es 

sortávolságot választják. 

 

17. táblázat. Szemescirok sortávolság kísérlet ( 75cm (100%),  50cm), Kiszombor, 2015.                                                         
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3 GK Zsófia VII.17 100 6,81 9,03    2,22 32,6 

2 GK Emese VII.16 110 7,40 8,54    1,14 15,4 

1 Zádor VII.21 95 6,89 8,40    1,51 21,9 

5 SRE2A x ZsV62S VII.17 80 6,47 7,97    1,5 23,1 

6 SRE2A X BARB F4-2-4-4 VII.16 85 6,91 7,41    0,5 7,2 

4 SRE2A x Sze697/01 VII.16 90 6,34 6,96    0,62 9,7 

Parcella mérete: 6 m2   sortávolság: 50 cm Parcella mérete: 6,75m2 sortávolság: 75 cm 

növényállomány:  15 növény/m = 300ezer 

tő/ha  

növényállomány:  15 növény/m = 200ezer 

tő/ha  

ismétlések száma: 4, vetésideje 2015.05.11., betakarítás ideje 10.21. 

 

18. táblázat. Szemescirok sor távolság kísérlet (75 cm (100%) - 37,5 cm), 

Kiszombor, 2015.                                                         
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1 GK Emese VII.16 110 8,34 8,37 0,03 <1 

2 GK Zsófia VII.14 100 7,64 7,18 -0,46 -6,4 

3 Alföldi 1 VII.18 100 9,78 8,44 -1,34 -15,8 

4 Farmsugro 180 VII.21 110 8,30 7,25 -1,05 -14,4 

5 A119xSze697/01  VII.17 95 7,70 7,4 -0,3 -4 

6 AIL-1xSze697/01 VII.22 105 7,99 7,46 -0,53 -7,1 

7 AIL-1x(SD100xP721)    VII.22 90 7,57 7,39 -0,18 -2,43 

8 SRE2AxSze697/01 VII.16 90 4,98 5,47 0,49 9,83 

9 SRE2AxBarbara VII.15 80 6,45 7,99 1,54 23,87 

Parcella mérete: 12 m2 
 

37,5 cm sortávolságnál: 400ezer tő/ha 

növényállomány:  15 növény/m 
 

75 cm sortávolságnál: 200ezer tő/ha 

vetés ideje: 2015.V.11 
 

betakarítás ideje: 2015.X.21 
 

A korai és középérésű hibrideket SPC6 vetőgéppel vetve 75 és 37,5 cm sortávolsággal elvetve 

vizsgáltuk (18. táblázat). A legtöbb hibridnél a 37,5 cm sortávolság már túl sűrűnek bizonyult, 

jobb termést adtak a 75 cm sortávolsággal elvetve. Ez alól csak két korai érésű kísérleti hibrid 
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volt kivétel, az SRE2AxBarbara és az SRE2AxSze697/01. A GK Emese nagyon jó tőszám 

kompenzáló képességét mutatja, hogy egyforma terméseredményt adott mindkét kísérletben. 

Silócirok és szudánifű nemesítés: 

Beltenyésztett restorer vonalak nemesítése 

A jó minőségű, nagy zöld-, és szárazanyag-termést adó, szárszilárd silócirok próbahibridek 

nemesítetéséhez a beltenyésztett restorer 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, a kelés és kezdeti fejlődés idején jó hidegtűrő-képesség, kiváló szárazságtűrő-

képesség. 

A tenyészkertben mintegy 80 silócirok beltenyésztett, restorer vonalunk van, ezeket minden 

évben önbeporzással tartjuk fenn. Kb. 150 még heterogén vonalindításunk (S2-S5 

nemzedékig) van, amelyeket beltenyésztéssel és egyedszelekcióval viszünk tovább. S4-5 

nemzedéktől már a kombinálódó-képességüket is vizsgáljuk. A silócirok és szudánifű 

próbahibridek előállításához rendszerint kétvonalas sterileket használunk fel, ahol nagy előny, 

hogy az anyavonalak nagyobb szemtermést adnak, tehát az F1 hibrid vetőmag előállításuk 

gazdaságosabb. 

A szudánifű nemesítési programunkban folyamatosan végezzük a beltenyésztett restorer (R ) 

vonalaink önbeporzását, és a még heterogén populációk szelektálását és öntermékenyítését. A 

legfontosabb szelektálási szempontok: jó bokrosodó- és sarjadzó-képesség, szárszilárdság, 

alacsony cianid-tartalom, betegségekkel szembeni tolerancia, jó kombinálódó-képesség, a 

kelés és kezdeti fejlődés idején jó hidegtűrő-képesség, kiváló szárazságtűrő-képesség. 

Tenyészkertünkben mintegy 80 szudánifű beltenyészett vonal és még heterogén vonalindítás 

van. 

Kombinálódó-képesség vizsgálata: 

Az előző évben kézi keresztezéssel előállított próbahibrideket megfigyeléses kísérletben, a 

TK-ban előállított F1 vetőmagot pedig 4 ismétléses fajtaösszehasonlító kísérletben, véletlen 

blokk elrendezésben teszteltük. 

A tenyészidőszak során az alábbi adatokat felvételeztük: vetés-, kelés ideje, kezdeti fejlődés 

mértéke, bugahányási- és virágzási idő (és tenyészidő), növénymagasság, a buga méretei, 

szárszilárdság, kiegyenlítettség (virágzáskor és betakarítás előtt), és a betegségekkel szembeni 

tolerancia. 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. 

2015-ben az új silócirok restorer vonalaink kombinálódó-képességének vizsgálata céljából kb. 

100 kézi keresztezést végeztünk, amelyet az idén megfigyeléses kísérletben tesztelünk majd. 

2015-ben Kiszomboron 13 silócirok hibridet vizsgáltunk 4 ismétléses véletlen blokk 

elrendezésű fajtaösszehasonlító kísérletben (19. táblázat), és a DSV német céggel közös 

nemesítésű próbahibrideket egy 26 fajtás, 3 ismétléses fajtaösszehasonlító kísérletben (20. 

táblázat) teszteltük.  

A 19. táblázatban (excel 8. táblázatban) a Róna 4 standardhoz viszonyítva jó eredményt adott 

a GK Áron hibridünk (17,31 t/ha szárazanyag-termés) és a két másodéves fajtajelöltünk Exp1 

fj. és Exp2 fj (15,56 t/ha és 18,45 t/ha szárazanyag-termés) is. A két fajtajelölt nagy előnye a 

jó szárszilárdság, ami a korai és középérésű silócirok fajták között eddig hiányzott. Jelenleg 

csak a nagyon kései regisztrált fajták között vannak jó szárszilárdságúak.  
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Az 57-60 karószámig az AgriSem GmbH.német céggel és a Gross Gerau-i Giesseni 

Egyetemmel közös 3 silócirok szerepel, az 57 és 60 karószámú próbahibrid jó eredményt 

mutatott (16,61 ill. 16,8 t/ha szárazanyag-termés). Ezek első éves szereplések, a hibrideket 

2016-ban ismét vizsgáljuk majd.  

 

19. táblázat. Silócirok fajtaösszehasonlító kísérlet 1. Kiszombor, 2015. 
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51 Róna 1 VII.23. 200 11 27 14,7 51,96 28,4 14,76 

52 GK Áron VIII.1. 250 11 29 13,3 62,04 27,9 17,31 

53 Exp1 = (AIL-1 x B119) x IAK VII.29. 220 11 24 12,1 54,13 28,75 15,56 

54 Exp2 = (A119 x KS61B) x IAK VII.27. 260 14 28 15,2 65,78 28,04 18,45 

55 (AIL-1 x KS61B) x IAK VII.28. 290 11 26 15 69,24 26,9 18,63 

56 AIL-1 x IAK VII.30 220 10 20 15,9 58,38 29,2 17,05 

57 (A119xKS61B) x SMRIL VII.28. 190 13 28 5,1 51,25 32,4 16,61 

59 (A 119xSzePo1B) x SMRIL VII.25. 140 9 23 5,5 45,09 31,2 14,07 

60 (AIL-1xB119) x SMRIL VII.28. 160 9 22 8,2 48,42 34,7 16,8 

63 Buganélküli külföldi hibrid - 310 - - 7,4 79,75 20,4 16,27 

 

    
 

     
20. táblázat. Silócirok fajtaösszehasonlító kísérlet 2. Kiszombor, 2015. 
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64 Róna 1 VII.23 230 15 29 52,9 28,4 15,02 

65 GK Áron VIII.01 240 13 29 60,8 27,9 16,96 

66 Zerberus VIII.05 280 27 47 72,8 42,6 31,01 

67 KWS sole VII.24 300 16 35 81,6 25,7 20,97 

68 Ammigo VIII.08 310 23 48 76,6 23,5 18,00 

69 SBTH132113 VII.31 310 29 40 77,2 26,6 20,54 

71 SBTH132117 VIII.10 280 30 45 93,8 28,2 26,45 

72 SBTH132118 VII.31 300 25 50 103,1 30,7 31,65 

73 SBTH132120 VII.28 320 24 48 85 33,9 28,82 

74 SBTH142120 VII.25 290 20 40 74,7 37,1 27,71 

78 SBTH142050 VII.22 290 20 40 76,3 32,8 25,03 

81 SBTH142083 VII.23 300 21 35 66 34 22,44 

82 SBTH142100 VII.27 240 12 29 70 30,2 21,14 

83 SBTH142110 VII.24 230 14 29 64,3 31,9 20,51 

85 SBTH142153 VII.27 320 22 35 84 36,5 30,66 

86 SBTH142040 VII.18 270 20 50 56,9 31,7 18,04 

90 SBTH142080 VII.23 310 18 30 79 18,7 14,77 

Betakarított parcella mérete:  3m2, sortáv 75cm, ismétlés 3, vetés ideje 2015.05.08. betakarítás ideje: 09.22. 

 

A 20. táblázatban a német DSV céggel közös nemesítésű silócirok próbahibridek első éves 

szerepelését látjuk a hazai fajtaösszehasonlító kíséreltben. Ezek nagy biomasszát adó, 

bioenergia célú felhasználásra nemesített típusok. A I/64-I/68 karószám alatt a standardok 
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szerepelnek, és ezt követően a legjobb 12 közösen kiválasztott próbahibrid, amelyek közül az 

72 és 85 karószám alattiak kiemelkedően jól szerepeltek (31,65 és 30,66 t/ha szárazanyag-

termés). Ezeket a kombinációkat 2016-ban ismét vizsgáljuk, hogy két év adatai alapján a 

legjobb hibrideket kiemelhessük németországi bejelentésre. 

 

A homoki kísérletben (21. táblázat) kiemelkedően jól szerepelt az Exp2 fajtajelöltünk, 10,54 t/ 

ha szárazanyagtermésével, 1,91 t/ha terméssel múlta felül a Róna 1 standardot (8,63 t/ha) 

szárazanyag termése alapján. 

 

 

21. táblázat. Homoki silócirok fajtaösszehasonlító kísérlet, Kiskundorozsma, 2015.   
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51 Róna 1 VII.23. 200 28 10 38,37 22,5 8,63 

52 GK Áron VIII.1. 250 25 8 40,27 22 8,86 

53 Exp 1 fj. = (AIL-1 x B119) x IAK VII.29. 220 22 6 36,97 20,5 7,58 

54 Exp2 fj. = (A119 x KS61B) x IAK VII.27. 260 28 8 46,43 22,7 10,54 

55 (AIL-1 x KS61B) x IAK VII.28. 290 30 10 58,53 21 12,29 

56 AIL-1 x IAK VII.30 220 25 7 41,73 20 8,36 

58 G 1990 - 310 - - 54,57 19,2 10,47 

Betakarított parcella mérete: 6m2, sortáv 75cm, vetés ideje 2015.05.11. betakarítás ideje: 2015.09.22.  

Cirok vegyszeres gyomirtási kísérlet, Kiskundorozsma: 

A takarmánycirok nagyüzemi termesztésének alapvető feltétele a korszerű vegyszeres 

gyomirtás. Mivel e növényfajra kevés gyomirtószer engedélyezett, olyan herbicideket 

próbáltunk ki, amelyek más növénykultúrákban (pl.: napraforgó, kukorica, búza, stb.) már 

engedélyezettek, így elsősorban a cirokra gyakorolt fitotoxikus hatást kellett figyelnünk. 

 15 parcella preemergens, 15 parcella pre- és postemergens, 15 parcella csak postemergens 

kezelést kapott. 2015-ben összesen 26 növényvédőszert próbáltunk ki. A kezeléseket 

követően vizsgáltuk a növények kelését, kezdeti fejlődését, a növényvédő szerek által okozott 

esetleges fitotoxikus hatásokat (sárgulás, 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 és Boa herbicidek 

bizonyultak hatásosnak. Egyéves kétszikű gyomok ellen a kísérlet eredményei alapján a 

Pledge 50 WP, a Peak 75 WG növényvédő szerek javasolhatóak. A Successor T évek óta 

kiváló eredményt adott az egy- és kétszikű gyomok irtásában is.  A Zeagran 340 SE 

hatásosnak bizonyult postemergens kezelésben az egy- és kétszikű gyomok irtásában. A Dow 

AgroScience képviselőjének megkeresésére vizsgáltuk a Boa nevű, Magyarországon még 

nem engedélyeztetett készítményt, amit Franciaországban évek óta sikerrel alkalmaznak cirok 

gyomirtására alap- és állománykezelésben is. A felsorolt herbicidek közül egyedül a Pledge 

50 WP és a Peak 75 WG engedélyezett cirokban, egyszikű gyomok ellen jelenleg nincs 

engedélyezett növényvédő szer. Kísérletünk eredményeként egy- és kétszikű gyomok irtására 

a Boa pre- és postkezelésben, a Zeagran 340 SE - postemergens kezelésre javasolva - 

engedélyeztetése jelenleg folyamatban van.  
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Cirok fajtafenntartás: 

 
Az államilag minősített cirok hibridjeink szülővonalainak (citoplazmás hímsteril /A/, fenntartó 
/B/ és restorer /R/) fajtafenntartását ’A’ és ’B’ lépcsőben a tenyészkertben (önbeporzással és 
szelektálással), C lépcsőben izolált blokkokban (TK), idegeneléssel végezzük (0,1-1 ha-os 
területen).  

A tenyészkertben A és B lépcsőben az alábbi szülővonalakat szaporítottuk 2015-ben:  

B119, BIL-1, SRE1B, SRE2B, SzePO1B, KS61B fenntartó vonalak, 

Sze 22-82, SzeF/96, CCV1, SzeSO1, Zöldike restorer vonalak. 

TK-ban az alábbi szülővonalak felszaporítását végeztük: 

Elit cirokvonal neve:    előállítás területe (ha):   megtermelt vetőmag (kg): 

SRE2AxSRE2B      0,5   ha,   440 kg 

A119xB119       0,2   ha,    360 kg 

ARELxBREL (új anyavonal)      0,05 ha,  16   kg 

ARETxBRET (új anyavonal)    0,05 ha,   22   kg 

A119xBIL-1 (kétvonalas steril)   0,2   ha,  350 kg 

Zöldike          0,1   ha,  105 kg 

Cirok génbanki tevékenység: A cirok génmegőrzési fajták (470 genotípus) felszaporítását a 

kiszombori tenyészkertben végeztük el. Fajtánként 3-6 bugát izoláltuk (bugahányás idején, 

virágzás előtt) vajpergamen zacskóval. A tenyészidő folyamán a fajták különböző 

paramétereit folyamatosan felvételeztük. Az izolált bugákat betakarítottuk, feldolgoztuk, 

beillesztettük a számítógépes adatbázisunkba és Kiszomboron tároljuk.  

Az eredmények gyakorlati hasznosításának lehetőségei 

 

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 igényeit próbáljuk kielégíteni 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, a legújabb igényeknek megfelelően. 

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 takarmánycirok hibridek termesztésével nagymértékben növelhető a szántóföldi 

növénytermesztés biztonsága, hiszen szélsőséges éghajlati viszonyok között (száraz–aszályos 

években, ill. belvizes területeken) is biztonságosabban, kisebb termésingadozásokkal 

termeszthető, mint a legtöbb takarmánynövény. A korszerű igényeket is kielégítő 

ciroknemesítési munkánkkal a termelők igényeit próbáljuk kielégíteni 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, a legújabb igényeknek megfelelően. 

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 gyomirtószer 

hatásával, a szer engedélyeztetését még nem tudtuk megoldani (eseti engedély kérhető). 

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 előnyének megismertetése 

(magasabb, 11-12 % fehérjetartalom) a feldolgozókkal, és beépítése a takarmánykeverékekbe.  

 

Bemutatók: 

Országos kukorica, szója és takarmánycirok szakmai nap és fajtabemutató, Gabonakutató 

Nonprofit Kft., Kiszombor, Dénesmajor. 2015. szeptember 1. (5. kép).  

Cirok gyomirtása - központban a parlagfű irtása – megyei szántóföldi bemutató és szakmai 

tanácskozás, Gabonakutató Nonprofit Kft., Kiskundorozsma, 2015. szeptember 17. 

 

 

 
5. kép. Cirok bemutató 2015. szept. 1.-én, Kiszomboron 
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3/A/4. NAPRAFORGÓ NEMESÍTÉSE ÉS ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 

 

A téma teljes neve:  

Versenyképes, kórokozókkal, szádorral szemben rezisztens, posztemergens kezelésben 

részesíthető napraforgó hibridek, szelekciójához és termesztéstechnológiai fejlesztéséhez 

rezisztencianemesítési, biotechnológiai, beltartalmi kutatásokkal új alapanyagok, törzsek 

létrehozása.  

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 

Mészáros Géza 

A hazai napraforgó vetésterülete 2015-ban 625.000, hektár volt. Az átlagtermés 2,4 

t/ha, a betakarított magmennyiség közel 1,5 millió tonna. 

A herbicid toleráns hibridek aránya a vetésterület közel 90%-át tette ki. A 

hagyományos hibridek vetésterülete 50.000 hektár alá csökkent, ezzel rendkívül 

megnehezítve az ilyen típusú hibridek piacra kerülését. 

 

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 kutatási célkitűzésekben fentebb említett követelményeknek. 

 

1, Napraforgó nemesítés  

 

2015-ben a nemesítési programban a következők valósultak meg: 

 két új fajtajelölt (GK IMI 1501 és GK IMI 1502 bejelentése a NÉBIH kísérletekbe 

 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 

 Az új vonalakból előállított hibridek kombinálódó képességének tesztelése 

kisparcellás kísérletekben 
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A tenyészkert felépítése az 1. táblázatban látható. Az összes tenyészkerti sorok száma 

a hazai tenyészkertben 1576 sor volt és ehhez társult 420 sor kontraszezonális tenyészkert 

Chile-ben. 

A táblázatból kitűnik, hogy a nemesítési munka folyamatos, mivel minden generáció 

megtalálható a nemesítési programban. Fejlesztéseink iránya a herbicid toleráns, azon belül is 

az imazamox toleráns, vonalak előállítására irányul, ami követi a jelenlegi piaci igényeket is. 

Ezt jól mutatja, hogy 2015-ben a fejlesztések több, mint 80%-a erre a tulajdonságra irányult. 

 

 

1.táblázat. A napraforgó tenyészkert felépítése 2015. 

 

Generáció 2015 IMI/2015 

  sor sor 

F0 23   

F1 22   

F2 R 270 230 

F2 B 76 76 

F3 R 606 541 

F3 B 91 91 

cms BC0-1 55 55 

F4R 236 214 

F4B 53 53 

F5R 72 56 

F5B 6   

F6R< 31 8 

Elite lines 35   

Nyári tenyészkert 1576  1324 

Téli tenyészkert 420 420 

Összesen: 1996 1744 

Sátrak 20   

 

 

Az új F2 R és B populációkban a különböző tulajdonságok előfordulását a 2. 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. 
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2.táblázat. Tulajdonságok előfordulása az új populációkban 

 

 

Tulajdonságok F2R pop  F2B pop 

 
2015 2015 

DM res + Or. Res     

DM res + HO 1   

DM res + Or. Res + HO 1   

Orobance res     

IMI tol. + DM 2   

IMI tol. + DM + HO 8   

IMI tol. + DM + OR res   1 

IMI tol. + HO + DM + OR res 9   

CLP     

CLP+ DM res   2 

CLP+ DM res+OR res   1 

CLP + HO + DM res 3 1 

Összesen: 24 5 

   DM: Plasmopara h. rezisztencia 

   HO: magas olajsav 80%< 

   OR: szádor rezisztencia 

   IMI: imazamox tolerancia 

   CLP: imazamox tolerancia CLHA plus  

 

A vonalak általános kombinálódó képességének vizsgálatához 617 új hibridet 

állítottunk elő sátras izolációban és a nemesítői tenyészkertben manuális megporzással. A 

tenyészkertben 750 hibridet teszteltünk 1870 parcellán.  

 

Ezen belül végeztünk kísérletet a NÉBIH-nek ahol 64 hibridnek vizsgáltuk a 

kaszattermését, kórtani, agrotechnikai tulajdonságait. A KE-TKI-nak 20 hibridjét teszteltük 

szintén kaszattermésre és kórtani, agrotechnikai tulajdonságokra. 

 

Tájkísérletet 2 kísérleti helyen végeztünk Kiszomboron és Bicsérden. A kísérletek 25 

hibriddel 3 ismétléses randomizált elrendezésben kerültek elvetésre, majd statisztikai 

módszerekkel értékeltük az eredményeket. A próba hibridek általános kombinálódó 

képességét 30 kísérletben vizsgáltuk. 

 

NÉBIH regisztrációs kísérletekben 3 imazamox toleráns hibridet vizsgáltunk. Az 

eredményeket a 3. táblázat mutatja. Ezek közül az IMI-6 CLHA plus hibridünk GK Petrus 

CLP néven kerül a Fajtaminősítő Tanács elé állami elismerésre történő előterjesztésre. 
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3. táblázat. Új hibridek regisztrációs kísérletekben 2015-ben. 

 

Fajták 
Kaszattermés Olajtermés Olajtartalom 

t/ha % kg/ha % % 

  SY Neostar CLP EU 4,01 110,7 1744 112,0 48,18 

  ESH9122 FR 3,79 104,6 1599 102,7 46,91 

  NK Neoma EU 3,77 104,1 1651 106,0 48,43 

  NX32235 CLHA Plus CH 3,66 101,0 1548 99,4 46,98 

  ESH5127 FR 3,64 100,5 1557 100,0 47,58 

  NX99338 EU 3,64 100,5 1534 98,5 46,86 

  MGT51752 FR 3,62 99,9 1492 95,8 45,77 

  ES Tektonic CL 2012 FR 3,56 98,3 1531 98,3 47,55 

  GK-IMI1502   3,51 96,9 1559 100,1 49,34 

  Paraiso 1000 CLHA Plus EU 3,43 94,7 1515 97,3 48,88 

  IMI-6 CLHA Plus   3,42 94,4 1536 98,6 49,78 

  GK-IMI1501   3,40 93,9 1425 91,5 46,54 

  átlag   3,62 100,0 1558 100,0 47,73 

  SzD 5%   0,17 4,7 83 5,3 0,92 

  C.V.   6,2   7,1   2,6 

  Helyek száma   14   14   14 

 

 

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 7 izolátor alatt 4 szülővonal fenntartására került sor, amelyből 95 kg 

fajtatiszta vetőmag lett. Ez biztosítja majd, a már rendelkezésre álló pre-basic készlettel együtt 

a következő évi üzemi szaporítás alapját.  
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3/A/5. REPCE, SZÓJA ÉS ALTERNATÍV NÖVÉNYEK NEMESÍTÉSE ÉS 

ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA 

A téma teljes cime: 

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. Hibridárpa nemesítés elindítása.  

 

Kutatási célok: 

Őszi káposztarepce nemesítés alapozása, fejlesztése 

 Génikus hímsteril rendszer kifejlesztése új típusú őszi káposztarepce hibridek 

nemesítéséhez. 

 Új, nagy produktivitású, betegségeknek ellenálló, táplálkozási és ipari célra megfelelő 

minőségi tulajdonságokkal jellemezhető nemesítési alapanyagok létrehozása.  

 Nagy olajsav tartalmú nemesítési alapanyagok tesztelése hasznosításuk előkészítése 

üzemi próbákkal  

Szója nemesítés alapozása, fejlesztése 

 Nagy termőképességű szójafajták nemesítése 

 Szójatermesztés agrotechnikájának fejlesztése 

 Új csökkentett antinutritív tartalmú szójatípusok tesztelése és bevezetése a 

köztermesztésbe. 

Alternatív növények nemesítésének alapozása, fejlesztése 

 Vörös here, mohar, pohánka, köles fajták fenntartása 

Hibridárpa nemesítés elindítása 

 hímsteril vonalak szaporítása 

 új hímsteril vonalak indítása 

 apavonalak szelekciója 

 

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. 



 168 

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.   

 

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 

években túlsúlyba került a hibrid 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 hímnős 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 

3. Az 1. és 2. vonal hibridje, amely heterozigóta domináns hímsteril genotípusú és steril 

fenotípust mutat. Ezt használjuk a hibrid vetőmag előállításban anya vonalként. 
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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 két évben két rokonsági körből 60 db hímsteril egyedről sikerült 

öntermékenyítéssel magot fogni, és a magokból növényeket felnevelni. Az utódok száma 

növényenként 1- 55 db között változott. A felnevelt utódok száma 500 db. A hímsteril 

anyanövényeket egyesével nem tudtuk izolálni, ennek még nem alakult ki alkalmas 

technikája. A növények igen vékony, hosszú hajtásokat nevelnek, amelyek folyamatosan 

nőnek, az izolátort nem képesek megtartani. Az izolált virágok nem tűrik az izolátorok 

felhelyezését, magkötés nincs az izolátorok alatt.  

 

 
 

Így az anyanövényeket egy izolált növényházi fülkében tartottuk elkülönítve a virágzás alatt, 

egyedi izolálás nélkül. A nyári magas hőmérséklet miatt szellőztetni kellett, így a növények 

izolálása nem volt tökéletes. Lehetett tartani attól, hogy a szabadból berepülő, repce pollent 

hordozó rovarok meglátogathatják a steril virágokat, és a magtermés hibrid magokkal 

keveredik.  

Az utódnövények felnevelése és tesztelése folyamatban van. A növények kivirágoztak. A 

virágzás kezdetétől a növényeket elkülönítettük, külön a fertileket és külön a sterileket. A 

fertil növények egy ágát öntermékenyítettük és a többi virágot felhasználjuk a teszt 

keresztezésekhez. A steril virágokat izoláljuk és beporozzuk a fertil növények pollenjével. 

minden növény kivirágzott, és így már megfigyelhettük a hasadási arányokat. A steril és fertil 
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növények aránya a várt 3 : 1. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy az izoláció megfelelő volt, 

idegen pollen nem zavarta az öntermékenyítést. A teszt eredményeként homozigóta steril és 

átmeneti fenntartó növénypárokat hozunk létre, amelyek egy-egy hímsteril vonalat 

alkothatnak.       

 

 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.  

 

A nemesítési programunkból származó minősített repce vonalak és hibridek: 

 

  
Fajta név típusa  Ország 

Minősítés  

éve 

Megjegyzés 

 

1 Új Fertődi magas erukasavas  HU 1967   

2 GK Helena duplanullás  fajta HU,Szlovénia 1991   

3 GK Rita duplanullás  fajta HU 1993   

4 GK Lilla duplanullás  fajta HU,Szerbia,Oroszo. 1998  

5 GK Ella duplanullás  fajta HU 1998 visszavonva 2004 

6 GK Gabriella duplanullás  fajta HU,UA,Szlovénia,RO 2000  

7 GK Olívia duplanullás  fajta HU 2000   

8 TPLR 4 restorer vonal HU 2006   

9 TPES 7 cms steril vonal HU 2006   

10 TPEB 7 fenntartó vonal HU 2006   

11 TPLS 011 cms steril vonal HU 2006   

12 TPLB 011 fenntartó vonal HU 2006   

13 TPES 37 cms steril vonal HU 2008   

14 TPEB 37 fenntartó vonal HU 2008   

15 GKH 3705 hibrid UA 2010   

16 
TPR 24 restorer vonal 

HU, FR, SK, CZ, DK, UA, 

Olaszo.,Oroszo. 
2010 

  

17 TPB 05 fenntartó vonal HU 2010   

18 GK TRENDI HO magas olajsavas fajta HU 2011   

19 TPS 19   cms steril vonal HU 2011   

20 TPB 19 fenntartó vonal HU 2011   

21 TPS 05 cms steril vonal HU 2011   

22 GKH 0224 hibrid UA 2012   

23 GKH 2624 hibrid UA 2012   

24 GKH 1103 hibrid Turkey 2012   

25 TPS 36 cms steril vonal HU 2013   

26 TPB 36 fenntartó vonal HU 2013   

27 TPS 28 cms steril vonal HU 2014   

28 TPB 28 fenntartó vonal HU 2015   

29 TPS 34 cms steril vonal HU 2015   

30 TPB 34 fenntartó vonal HU 2015   

31 GK Csenge hibrid HU, RO 2015   

32 GK Réka hibrid RO 2015   

33 LOKI hibrid DK 2015   

 

Ez a repcénél azt eredményezte, hogy a hazai vetőmag piacon a nagy nemzetközi nemesítő és 

vetőmag cégekkel kell versenyezni. 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.  
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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. 

 

Új információ a közös munkáról: Dániában minősítésre került a MGC3527 jelzésű  hibrid, 

amelyet a Maisadour Semences jelentett be. Az anya vonala a A97UE365 jelzésű a Caussade 

Semences által nemesített hímsteril vonal. Az apa a TPR 24 táplánszentkereszti nemesítésű 

restorer  vonal. 

A hibrid a minősítéskor a LOKI nevet kapta.  

 

 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. 2015. február 18-án hatályba lépett 

Magyarországon egy új rendelet (71/2013. (XI. 20.) EMMI), amely szigorú szabályokat vezet 

be az élelmiszerekben előforduló transz-zsírsavakra vonatkozóan. Ennek értelmében az 

élelmiszer zsírtartalmának transzzsírsav arány nem lehet nagyobb 2 %-nál. 

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. 
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Szója nemesítés alapozása, fejlesztése 

 

 Nagy termőképességű szójafajták nemesítése 

 

A korábban nemesített Pannonia kincse szójafajtánk sikeres piaci bevezetése után a piaci 

részesedésünk stabilizálása és további növelése céljából a korábbiakhoz képest megnöveltük a 

nemesítési programunkat. Összesen 1337 db 13,5 m2 -es szójaparcellát, a fiatalabb 

nemzedékekből 1826 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 Pannonia kincse szójafajtánál rövidebb tenyészidejű, nagy 

teljesítményű formákat szelektálni. Ezzel kiszélesíteni a fajtakínálatunkat. 

A kísérletek jól keltek, a kezdeti fejlődés megfelelő volt. A vegyszeres gyomirtás jól sikerült. 

A nyári szárazság és több hullámban jelentkező hőség napok alaposan próbára tették a 

törzseinket. A korábbinál sokkal nagyobb lett a kísérletek szórása, ami a kísérletek 

kiértékelését nehezítette. 

 

 Szójatermesztés agrotechnikájának fejlesztése 

 

Az agrotechnikai kísérleteket forráshiány miatt 2014-ben lecsökkentettük. Beállítottuk a Péti 

Nitrogénművekkel közös műtrágyázási kísérletünket, amely a szaktanácsadási rendszer 

pontosítását szolgálja. 

2015-től kezdődően szója gyomirtási kísérlet indítottuk el. A kísérletek célja a gyomirtószer 

használathoz megfelelő szaktanácsadás megalapozása, amely kiterjed a gyomirtás 

hatékonyságára és a gyomirtószerek által okozott termésveszteségre is. 

 

 

 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 piacon. 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 mennyiséget 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.  

 

Beszereztünk ellenőrzött genotíusokat, amelyekben ismert ti, Ti-a Ti-b és Ti-c allélok vannak, 

amelyek a Kunitz féle tripszin inhibitorok különböző formáiért felelősek. E minták 

felhasználásával az Élelmiszer Kutató Intézettel együttműködve keressük a tripszin inhibitor 

tartalom minőségi és mennyiségi ellenőrzésének lehetőségeit. A kutatások eredményeként 

olyan szelekciós környezet kialakítását tervezzük, amely a jelenleginél használhatóbb 

minőségű, csökkentett tripszin inhibitor tartalmú változatok nemesítését teszi lehetővé. 

 



 173 

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. 

 

Hibridárpa nemesítés elindítása 

 

A hibridfajták előnye a konvencionális fajták teljesítményét meghaladó termés, jobb 

kiegyenlített minőség. Jelentős előny tapasztalható a betegségekkel szembeni ellenálló 

képesség javulásában. Különösen kiemelkedő a hibridfajták stressz-tűrő képessége, ami a 

kiemelkedő terméseredmények stabilitásában mérhető le legjobban. A hibridfajták 

különlegesen jó teljesítményét fokozza a kiváló vetőmag minőség, amit a fajtatulajdonosok a 

zártkörű vetőmag előállítás- feldolgozás- és értékesítés megszervezésével érnek el.  A 

felsorolt előnyök érvényesülésével tartósan számolhatunk, mivel a hibridfajták használatával 

megszűnik az után-termesztésből adódó fajtaleromlás. 

A kalászos gabonafélék közül a búzában volt az első nagy világméretű remény a hibridfajták 

előállítására. Kihara (1951) és Fukasava (1953), Fukasava (1958) és Schmidt és munkatársai 

(1962) munkájának eredményeként rendelkezésre állt egy gén-citoplazma kölcsönhatáson 

alapuló hímsterilitás, amely alkalmasnak látszott hibrid búza előállítására. Nagy nemzetközi 

cégek (Monsanto, Pioneer, Sell, DuPont) sok pénzt költöttek hibridbúza kutatásokra. 

A kezdeti lelkes munka után a kutatásokat lecsökkentették vagy abbahagyták. Az alkalmazott 

T. timopheevi  steril plazma csalódást okozott. A steril plazma terméscsökkentő hatását a 

hibridekben nem sikerült kompenzálni. 

Megjelentek a gametocidok amelyek újabb reményt tápláltak, azonban azok körülményes 

használhatóságuk és veszélyességük miatt a kutatásokat a nyolcvanas évek közepére 

lecsökkentették vagy teljesen abbahagyták.  

 

2010-ban kaptuk az első hírt a Syngenta sikeres hibridárpa programjáról. A kilencvenes évek 

elején a CIBA (ma Syngenta) NFC (New Farm Crops) nevű Kutatóállomásán Lincolnshire-

ben kezdett hibrid-árpa kutatások mára beértek, és a Syngenta a világ legnagyobb árpa 

fejlesztőnek tartja magát.  A kutatásaik során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy fejlesszék a 

nagy volumenű vetőmag előállítás és ellátás rendszerét is.  

A Syngenta hibrid árpái ma már itt vannak Magyarországon a különféle fejlesztési 

kísérletekben és bemutató parcellákon. 
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Táplánszentkereszten 2011 tavaszán indítottuk el a saját hibrid árpa programunkat. Új 

izolátorokat telepítettünk. 2014-ben állami fajtavizsgálatra bejelentettünk három himsteril 

vonalat és azok fenntartóit. Az első hibridek bejelentését 2016 őszén tervezzük. A 

továbbiakban a rendelkezésünkre álló izolátorok számától és területétől függően tudjuk a 

hibrid programot bővíteni. 

A fajtabejelentéshez kb. 20 kg mag szükséges. Ez 50 g-os ezermagsúllyal számolva 400 ezer 

magot jelent. 25-szörös szaporítási hányadost feltételezve egy szem normál árpából 5 év alatt 

tudunk 20 kg magot előállítani. Természetesen a tenyészterület növelésével igen jelentősen 

megnövelhető a szaporítási hányados. A hímsteril növények gyenge magkötése miatt még 

nem tudjuk megbecsülni a magtermés növekedését évről évre. Ennek ellenére megkíséreljük 

megtervezni a hibridárpa nemesítéshez szükséges tenyészkerti munkát a következő évekre. 

A hibridárpa nemesítési programot a következő ütemezés szerint tervezzük megszervezni: 

1. év:  - 5-10 új hímsteril árpa vonal indítása kézi keresztezéssel.  

2. év:  - Az előző évben indított hímsteril vonalak visszakeresztezése kézi beporzással 

3.  év:  - Hímsteril vonalak szaporítása izolátor alatt. 

4. év:  - Tesztkeresztezés izolátor alatt, 

- ezzel párhuzamosan a hímsteril vonalak szaporítása izolátorok alatt. 

5. év:  - A legjobban teljesítő hibridek vetőmag előállítása a  

fajtabejelentéshez izolátor alatt. 

6. év: - állami fajtavizsgálat 1. év, 

- üzemi méretű hibrid vetőmag előállítás térben izolált parcellákon a 

nagyüzemi bemutatókhoz  

7. év:  - állami fajtavizsgálat 2. év, 

- üzemi méretű hibrid vetőmag előállítás, térben izolált parcellákon, 

- üzemi méretű hímsteril vonal szaporítás, térben izolált parcellákon. 

8. év:  - Üzemi méretű hibrid vetőmag előállítás, térben izolált 

parcellákon, 

 

A 3. 4. és 5. évek munkáját izolátorok alatt szükséges elvégezni. Belátható, hogy az izolátorok 

száma és területe meghatározó fontosságú a munka előrehaladása és mérete szempontjából: 

hány vonalat tudunk szaporítani, hány hibridet tudunk előállítani. 

A keresztezési és izolált vonalszaporítási munkák mellett szükség van kisparcellás 

teljesítmény kísérletekre is, azonban ezeknek a munkáknak az elvégzése nem okoz jelentős 

plusz feladatot, költséget és nem igényel újabb eszközöket. 

A hibridárpák előállítása mellett szükség van további fejlesztő munkára is: 

- A tapasztalatok alapján javítani, fejleszteni szükséges a tenyészkerti munkát a 

nemesítési munka hatékonysága növelése érdekében 

- ki kell alakítani az üzemi hímsteril vonalszaporítások technológiáját, (pl.: tőszám, 

sortávolság, pászták szélessége stb.) 

- ki kell alakítani az üzemi hibridárpa vetőmag előállítás technológiáját, (pl.: 

szülővonalak kevert vetése) 
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- ki kell alakítani a hibridárpa vetőmag feldolgozás és értékesítés rendszerét, 

- technológiai fejlesztő munkát kell indítani a hibridárpa termesztés 

technológiájának megalapozásához annak érdekében, hogy a hibridekben meglévő 

genetikai potenciál jól kihasználható és demonstrálható legyen. (pl.: csávázás, 

vetés technológiája, vetési idő, csíraszám, növényvédelem stb.) 

- További kutatások szükségesek a betegség ellenálló képesség javítására, különösen 

nagy szükség van új vírus-rezisztens árpa források felkutatására és beszerzése. 

- Javítani szükséges az árpa pollentermelő képességét  

 

 

 

CITOPLAZMÁS HIMSTERIL ÁRPA KALÁSZ 
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3/A/6. BÚZA, KUKORICA ÉS OLAJNÖVÉNYEK AGROTECHNIKÁJÁNAK 

FEJLESZTÉSE 

 

A téma teljes címe: 

3/A/6. A fenntartható növénytermesztést szolgáló fajtaspecifikus termesztéstechnológiai 

kutatások főbb szántóföldi növényeinkkel, műtrágyázási tartamkísérletekben. Fungicid, 

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

valamint az új készítmények hatékonyságának meghatározására. Intenzív, félintenzív, 

extenzív, öko-, bio- és precíziós technológiák kidolgozása. 

 

3/A/6.1. A KALÁSZOSOK, OLAJ- ÉS FEHÉRJENÖVÉNYEK TERMESZTÉSI 

ELJÁRÁSAINAK FEJLESZTÉSE ELTÉRŐ TALAJOKON 

dr. Petróczi István Mihály 

Kutatási célok: 

 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) 

 

A 2015. évben Szeged-Öthalmon 48 agrotechnikai és szelekciós kísérletet végeztünk el. A 

parcellák (mikro-, kis- mezo-parcella) száma 6526 volt, 11 ha-on. Fülöpszálláson trágyázási 

tartamkísérletben összesen 1536 parcellát vizsgáltunk 6 ha területen.. A kísérletek eredményei 

közül az alábbiakat érdemes kiemelni: 

 

6.1.1. Kalászos genotípusok vetőmagcsávázásának vizsgálata 

 

Az utóbbi évtized csávázószer fejlesztéseiben növekvő hangsúlyt kaptak a környezetvédelem 

szempontjai, miközben a hatóanyagok hatásspektruma szélesedett. A csávázószer értékét 

javítja, ha –növénykórtani megbízhatósága mellett – kedvezően hat a csíranövény fejlődésére, 

illetve a szántóföldi kelésre. A fejlődés serkentése, vagy gátlása helyzettől (fajta, vetésidő) 

függően előnyös vagy hátrányos lehet. Vizsgálataink célja, hogy a csávázószerek élettani 

hatásait is figyelembe véve, növeljük vetőmagjaink gyakorlati értékét. 

Kísérleteinkben megfigyeltük a csírázásra, a 3-4 leveles növények szárazanyag 

felhalmozására (gyökér-hajtás), a szántóföldi kelésre, valamint a szemtermésre gyakorolt 

hatásokat. A csávázatlan kontrollhoz képest a legnagyobb eltéréseket mindig a komplex 

(nekrotróf és biotróf) fertőzéseket eredményező, csapadékos évek utáni években mértük. A 

száraz időszakban termelt magra felvitt csávázószerek a következő évben (legyen száraz vagy 

csapadékos) kisebb terméstöbbletet (0,2-0,5 t/ha), a csapadékos (vetőmagot rontó) évekből 

származó tételek csávázása nagyobb (0,8-1,4 t/ha) terméstöbbletet eredményezett 
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kísérleteinkben. A csapadékos éveket követően a főszerep a növényvédő hatásoké, a 

másodszerep az élettani mellékhatásoké volt, száraz szezonban termelt magtételeknél fordított 

helyzet alakult ki. Korai érésű fajtáinknál és a középérésűek többségénél a retardáns hatás a 

száraz éveket követő évben gyakran csökkentette (-0,3-0,6 t/ha), néhány középérésű és késői 

fajtánál növelte (+0,2-0,5 t/ha) a termést. Az október elején vetett állományoknál a retardáns 

mellékhatás gyakrabban volt kedvező, míg az október végén vetett állományokban 

jelentősebb volt depresszív hatása. Több év, különböző helyzetei alapján választjuk ki a 

fajtáink csávázásánál preferált termékeket, amiben a kórtani és élettani szempontok egyaránt 

szerepet kapnak. A mellékelt táblázat az engedélyezett gombaölő csávázószereknek az őszi 

árpa termésére gyakorolt hatásait szemlélteti (a fejlesztéseket, a rovarölő hatóanyagot is 

tartalmazó termékeket nem tárgyaljuk). 

 

 
 

A csávázatlan kontrollhoz képest, két őszi árpa fajta átlagában, 2 termék eredményezett 

jelentős, szignifikáns termésnövekedést (Vitavax 2000, Orius 5FS). A Biosild Top 

tendenciózusan – a Meridian esetében szignifikánsan – csökkentette a termést. 

 

 

6.1.2. Regulátorok és fungicid kombinációik vizsgálata 

 

A kalászos regulátorok új generációjának képviselőjét a Medax Top készítményt 4 őszi búza, 

2 őszi árpa és 2 őszi tritikálé genotípuson vizsgáltuk, önállóan, illetve fungicidekkel 

kombinálva. 

 

 

Árpa csávázás, Öthalom, 2015

KEZELÉS GK Stramm Meridian Átlag %

Kontroll 9,04 8,20 8,62 0,00

Vitavax 2000 9,30 9,00 9,15 0,53

Rancona 15 ME 9,34 8,43 8,88 0,26

Rancona I-Mix 9,16 8,42 8,79 0,17

Orius 5FS 9,27 9,28 9,27 0,65

Biosild Top 9,02 7,58 8,30 -0,32

Lamardor + Pd 9,06 8,72 8,89 0,27

Raxil 060 FS 9,22 7,91 8,56 -0,06

Yunta Quattro 9,45 8,48 8,96 0,34

Peridiam (Pd) 9,26 8,74 9,00 0,38

Átlag 9,21 8,49 8,85 0,23

SzD 5% 0,36

Búza regulátor kísérlet, Öthalom, 2015

GK Békés GK Körös GK Petur GK Szilárd Átlag D

kontroll 5,75 8,00 8,96 8,81 7,88 0,00

Tango Star 1,0 6,91 8,29 9,22 8,87 8,32 0,44

Tango+MTop 0,6 6,87 8,34 9,45 9,12 8,44 0,56

Tango+MTop 0,6 Mtop 0,4 7,68 8,79 9,57 9,44 8,87 0,99

Opera+Mtop 0,6 6,90 8,64 9,59 9,22 8,59 0,71

Opera+Mtop 0,6 Mtop 0,4 7,85 9,21 9,47 9,16 8,92 1,04

Medax Top 0,6 5,97 8,60 8,94 8,84 8,09 0,21

Átlag 6,85 8,55 9,31 9,06 8,44 0,56

SzD 5% 0,38

KEZELÉS
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 A kísérletben a búza fajták mindegyike jó állóképességet mutatott, megdőlést nem 

tapasztaltunk. A kezeletlen kontrollhoz képest a fajták átlagában, a regulátor tendenciózus 

mértékben növelte a termést. Az egyszeri fungicid+regulátor kombinációk átlagosan 0,56-

0,71 t/ha terméstöbbletet adtak. A regulátor osztott alkalmazásával elért termésnövekedés 1 

t/ha körül alakult. A Gk Békés fajtán az elért maximális terméstöbblet meghaladta a 2 t/ha-t. 

 

 
 

A vizsgált őszi árpa fajtákon a regulátor kezelés, a megdőlés mérséklése ellenére sem 

eredményezett önmagában terméstöbbletet. Ugyanakkor az Opera N fungiciddel átlagosan 

1,02 t/ha termésnövekedést lehetett elérni, osztott regulátor kombinációjával 1,15 t/ha-t. Ez 

utóbbi kezelés eredményezte a fajták átlagában a legnagyobb termést (10,62 t/ha) 

 

 

 
 

A vizsgált tritikálé fajták a fungicid és regulátor kezelésekre mérsékelt termés reakciót 

mutattak. A kombinált alkalmazás hatására átlagosan 0,55 t/ha terméstöbblet mutatkozott. 

 

6.1.3. A vetésidő hatásának tanulmányozása 

 

Kalászos fajtáink vetésidő adaptációja a változó klíma egyre fontosabb tényezője. 

Kísérletünkben 7 jelentős szegedi őszi búza fajta, valamint a GK Szemes őszi tritikálé 

viselkedését tanulmányoztuk. 

 

Árpa regulátor kísérlet, Öthalom, 2015

GK Judy GK Stramm Átlag D

kontroll 9,57 9,38 9,47 0,00

Tango S 1,0 9,55 9,96 9,75 0,28

Opera N 1,5 10,59 10,39 10,49 1,02

Op+Medax T 10,57 10,32 10,44 0,97

Op+Medax T Medax T 10,68 10,56 10,62 1,15

Medax T 0,6 9,47 9,20 9,33 -0,14

SzD 5% 0,44

KEZELÉS

Tritikálé fungicid-regulátor kísérlet, Öthalom, 2015

KEZELÉS GK Szemes GK Rege Átlag D

kontroll 9,47 6,97 8,22 0,00

Tango Star 1,0 9,93 7,25 8,59 0,37

Tango+MTop 0,6 10,06 7,48 8,77 0,55

SzD 5% 0,46

Vetésidő kísérlet, Öthalom, 2015

Fajta 08.okt 06.nov D Átlag

GK Szemes (Tc) 5,93 10,13 4,20 8,03

GK Petur 6,84 9,13 2,29 7,98

GK Körös 6,55 8,50 1,95 7,52

GK Csillag 6,60 8,34 1,73 7,47

GK Pilis 6,06 8,17 2,11 7,11

GK Ígéret 6,30 7,80 1,50 7,05

GK Szilárd 6,76 7,43 0,67 7,09

GK Fény 6,67 6,93 0,26 6,80

SzD 5% 0,42
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A mellékelt táblázatból kitűnik, hogy a sokévi tendenciával ellentétben, a 2014/15 szezonban 

a késői (november 6.) vetések adták a kedvezőbb terméseket. A táblázat a vetésidők átlagában 

elért terméssorrendet szemlélteti. A GK Szemes őszi tritikálé termése korai vetésben 

jelentősen elmaradt mindegyik búzafajta termésétől. Ugyanakkor november elején vetve 

10,13 t/ha termésével a búza fajtákat szignifikánsan felülmúlta. 

 

6.1.4. Fungicid kezelések fajta specifikus értékelése 

 

A betegségek megjelenését és felszaporodását a csapadék mennyisége (mm) és a hőmérséklet 

alakulása jelentős mértékben befolyásolta. A tenyészidőben összesen 381,2 mm csapadék 

hullott, ebből a kezelés időpontjáig 258,7 mm. Ez kedvezett a szeptóriás levélfoltosság 

felszaporodásának, így az érzékenyebb fajták alsó leveleinek fertőzöttsége 20-25% között 

változott, míg az ellenállóbbak fertőzöttsége 4-8 % között változott a kezelés időpontjában. A 

kifejezetten száraz áprilisi hónapban azonban szinte teljesen leállt a betegség továbbterjedése. 

A májusban lehullott nagyobb mennyiségű csapadék eredményeképpen a tünetek a kezelés 

hatásától függően fokozatosan a felsőbb levélemeleteken is megjelentek. Május és június 

hónapban három alkalommal is volt tartósan (5-10 nap) magas, 30-35 oC feletti hőmérséklet, 

amely szintén a tünetek továbbterjedését akadályozta. A kezeletlen parcellákhoz viszonyítva a 

fungicid kezelés szignifikánsan csökkentette a fertőzöttséget. A sárgarozsda fertőzöttség 

mértéke a GS 75-ös (június 1.) fázisban a GK Békés, GK Berény, GK Garaboly fajták 

kivételével elhanyagolható volt. A május végi esők hatására levélrozsda fertőzöttség mértéke 

gyenge-közepes szintet ért el. A fuzárium, a Drechslera tritici repentis és a szárrozsda 

(Puccinia graminis f.sp. tritici) sporadikus előfordulását is megfigyeltük. 

 

 
 

Fungicid védekezés, Öthalom, 2015

Fajta Kontroll Védett* D Átlag

Körös 7,03 7,12 0,09 7,08

Szilárd 6,79 7,19 0,40 6,99

Pilis 6,80 6,83 0,03 6,82

Csillag 6,50 6,87 0,37 6,69

Petur 6,24 6,92 0,68 6,58

Fény 6,19 6,88 0,69 6,54

Futár 5,74 6,87 1,13 6,31

Ígéret 5,78 6,41 0,63 6,10

Tisza 5,30 6,55 1,25 5,93

Hajnal 5,08 6,50 1,42 5,79

Göncöl 5,41 5,89 0,48 5,65

Kalász 4,72 6,31 1,59 5,52

Garaboly 4,28 6,30 2,02 5,29

Szala 5,10 5,41 0,31 5,26

Ati 4,79 5,64 0,85 5,22

Békés 3,72 6,12 2,40 4,92

GK 17.11 4,43 5,40 0,97 4,92

Berény 3,19 6,48 3,29 4,84

Jbj-50 4,28 4,52 0,24 4,40

Átlag 5,34 6,33 0,99 5,83

SzD 5% 0,46
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A mellékelt táblázatban a védett-védetlen kezelések átlagában kapott csökkenő terméssorrendt 

szemlélteti. A legnagyobb átlagos termést a GK Körös, a legkisebbet a Jubilejnaja 50 fajta 

eredményezte. Az állományvédelem a sárgarozsdára fogékony fajtáknál volt legjelentősebb 

(az elmúlt évhez hasonlóan), annak ellenére, hogy a fertőzés a száraz periódusban teljesen 

lefékeződött. A fungicid kezelés a GK Garaboly (2,02 t/ha), GK Békés (2,4 t/ha), GK Berény 

3,29 t/ha) fajták termésének megőrzésében játszott legnagyobb szerepet. Ugyanakkor a GK 

Körös (0,09 t/ha), GK Pilis (0,03 t/ha), GK Csillag (0,37 t/ha) és GK Szilárd (0,4 t/ha) 

fajtáknál mért terméstöbblet nem volt szignifikáns. Ez utóbbi genotípusok védekezés nélkül is 

6,5-7 t/ha termésre voltak képesek. 

 

6.1.5. Szója vetőmagoltás hatásának vizsgálata 

 

A szója technológiák fejlesztésében nemzetközileg is jelentősek az elmaradások. Az elmúlt 

évtizedekben a meghatározó szójatermelő országokban a genetikai módosítás (GM) kapott 

prioritást, így sorra elmaradtak a klasszikus fejlesztések. Napjainkban jól érzékelhetőek ennek 

hátrányai. A hazai termesztés sikerében lényeges szempont a területi elhelyezés.  

A szója az egyik legnagyobb vízigényű növény (450-500 mm a tenyészidőben), ráadásul a 

levegő páratartalmára is érzékeny. A Dunántúl csapadékosabb, jó adottságú, hagyományos 

területei mellett, a kedvező klímájú folyóvölgyek lehetnek a területbővítés elsődleges bázisai.  

Az Alföldön számolni kell az aszály kockázatával. Öntözetlen körülmények között, fontos 

feladat a növény kezdeti fejlődését segítő technológiai módszerek kidolgozása. Kiemelkedő 

jelentőségű a szimbiotikus nitrogénkötés serkentése, különösen ott, ahol korábban nem 

termeltek szóját.  

A Szeged-Öthalmi kísérleti terület (mélyben sós csernozjom talaj) provokatív (arid) 

feltételeket kínál a kutatáshoz. Célunk, olyan technológiák kidolgozása, amelyekkel 

öntözetlen körülmények között, a száraz években 1,5-2 t/ha, kedvezőbb feltételek mellett 3-4 

t/ha szójatermések érhetők el. A munkát 2013-ban kezdtük el. 

 

A kísérletünkben vizsgált fajták vetőmag oltása, jelentős terméstöbbleteket eredményezett az 

oltatlan kezelésekhez képest. A legnagyobb többletet, az előző évihez hasonlóan a Pannónia 

Kincse fajtán mértünk, amelynek termését az oltás az oltatlan kontrollhoz képest 0,8 t/ha-ral, 

növelte. A termésnövekedés a Hilario esetében 0,72 t/ha, a Bahia fajtánál 0,64 t/ha mértékű 

volt. 

 

A N-kötő baktériumok (Rhizobium japonicum) a növény táplálásán kívül jelentős fejlődés-

élettani szerepet is betöltenek. A hagyományos szójatermő területeken az oltás kisebb 

jelentőségű, máshol azonban elengedhetetlen technológiai elem. Kísérletünk 2014-ben és 

2015-ben egyaránt igazolta a vetőmagoltás jelentőségét (25-50% terméstöbblet), 2013 évben 

azonban nem.  

Fontos kutatási feladat annak tisztázása, hogy mely tényezők befolyásolhatják a 

gümőképződést, és mennyire stabilizálható a folyamat? A gümőképződést termőhelyi, 

technológiai és klimatikus feltételek határozzák meg, mértéke környezetfüggő, hiánya 

terméskorlátozó tényező. A vetőmagoltás sikere függ az oltóanyag életképességétől, 

minőségétől. Jelentősen javíthatja az eredményt a vetőmagüzemben alkalmazott csávázási 

technológia. 
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3/A/6.2 A KUKORICATERMESZTÉS ELJÁRÁSAINAK FEJLESZTÉSE A KISZOMBORI 

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ALAPJÁN 

Kardos Róbert, Muzsik Ferenc, Süli Attila 

Célok: 

 Műtrágyázási tartamkísérlet indítása Kiszomboron, 

 A Gabonakutató Kft. új hibridjei nitrogénhasznosító képességének összehasonlítása. 

 Gyomirtási kutatások az új herbicidek gyomirtó hatásának és szelektivitásának 

vizsgálatára. 

 Focus Ultra (cikloxidim) rezisztens GK kukorica hibridek termőképességének és 

rezisztenciaszintének összehasonlító vizsgálata. 

 A kukoricavetés két fontos műveletének, a vetésidő és a hektáronkénti növényszám 

hatásának vizsgálata. 

 

Az időjárási adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a kukoricatermesztés szempontjából a 

2015-ös év az átlagosnál forróbb, száraz év volt Kiszomboron (1. táblázat): 

 A csapadékellátottság júniusban és júliusban elmaradt a sokéves átlagtól, míg 

augusztusban körülbelül átlagosnak mondható eső esett.  

 A tenyészidőszakban így a sokéves átlaghoz képest kevesebb csapadék hullott. 

 2015-ben a hőség és forró napok száma a 2012-es 2013-as szintet közelítette meg. 

 A betakarítás során, szeptember végétől október végéig lehulló sok csapadék 

kedvezőtlenül hatott a betakarításkori szemnedvesség tartalomra, ami nagy 

problémákat okozott országszerte. 

 

 

1. táblázat: A hőség és forró napok száma Kiszomboron 2012-2015-között. 

 

 
 

Hónap 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Január-

Március
59 192 89 106

Április 13,1 12,9 12,5 11,5 0 1 + 0 0 0 46 32 35 14

Május 17,0 17,2 15,9 17,2 5 + 0 3 + 0 3 + 0 2 + 0 58 100 139 81

Június 22,1 20,0 20,3 21,1 12 + 2 3 + 5 9 + 0 9 + 0 18 42 62 22

Július 24,4 22,4 22,0 24,6 9 + 11 16 + 2 12 + 0 12 + 10 43 25 152 9

Augusztus 24,3 23,1 20,9 24,3 14 + 9 11 + 8 8 + 0 8 + 7 8 26 38 79

   * Hőség nap: maximum hőmérséklet 30-35 °C között; forró nap: maximum hőmérséklet 35 °C fölött.

Hőség + forró napok száma *Havi középhőmérséklet °C Csapadék (mm)
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A kukorica hibridek vetésidő reakciója 

A 2015-ben hat időpontban állítottuk be a kísérletet. A korainak számító április 14.-ei vetéstől 

egészen a megcsúszott vetéseket modellező május 12.-i és 19.-i vetésekig. A vetéstől a kelésig 

eltelt napok száma a korábbitól a későbbi vetésig csökken. Ugyanez érvényes a 6 és 12 

leveles állapot elérésig is. Április végi és májusi vetéseknél már a kedvezőbb hőmérsékleti 

viszonyok optimális feltételeket teremtettek a kukorica keléséhez. Április elején a talaj 

hőmérséklete alacsonyabb volt ezért a mag tovább feküdt el a talajban. 

 

2. táblázat: Vetésidők és fejlettségi állapotok 

Vetés ideje Kelés 

Kelésig 

eltelt 

napok 

6 leveles 

állapot 

12 leveles 

állapot 

április 14. április 26. 12 május 15. június 13. 

április 21. április 30. 9 május 18. június 16. 

április 28. május 7. 9 május 26. június 20. 

május 5. május 12. 7 június 3. június 23. 

május 12. május 20. 8 június 7. június 27. 

május 19. május 26. 7 június 12. július 1. 

 

A vizsgált 12 hibrid átlagában a vetésidő 2015-ben a kelési százalékot nem módosította. 

A későbbi vetéseknél a virágzás időpontja egyre inkább júliusra tolódott (3. táblázat), azonban 

napokban kifejezve egyre inkább rövidült a vetéstől számítva. A FAO csoportok közti 

különbségek minden egyes vetésidőben megmaradtak. Április 14.-ei vetésnél átlagosan 77 

nap, míg május 19.-ei vetésnél csak 60 nap kellett a virágzás eléréséhez. 

 

3. táblázat: Az 50%-os címervirágzás ideje és a keléstől az 50%-os címervirágzásig eltelt 

napok száma az egyes vetésidőkben. Kiszombor, 2015. 

vetés idő április 14. április 21. április 28. május 5. május 12. május 19. 

Hibrid 
FAO 
csoport 

vi
rá

gz
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id
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e 

na
po

k 
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id
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id
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e 
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k 

1 FAO100 6. 22. 69 6. 26. 66 6. 30. 63 7. 4. 60 7. 8. 57 7. 13. 55 

2 FAO100 6. 25. 72 6. 29. 69 7. 1. 64 7. 5. 61 7. 10. 59 7. 14. 56 

3 FAO200 6. 25. 72 6. 29. 69 7. 3. 66 7. 7. 63 7. 11. 60 7. 15. 57 

4 FAO200 6. 30. 77 7. 3. 73 7. 6. 69 7. 10. 66 7. 14. 63 7. 17. 59 

5 FAO300 6. 29. 76 7. 2. 72 7. 6. 69 7. 10. 66 7. 14. 63 7. 17. 59 

6 FAO300 7. 1. 78 7. 2. 72 7. 8. 71 7. 11. 67 7. 14. 63 7. 18. 60 

7 FAO300 7. 2. 79 7. 5. 75 7. 8. 71 7. 12. 68 7. 15. 64 7. 19. 61 

8 FAO300 7. 2. 79 7. 5. 75 7. 8. 71 7. 11. 67 7. 15. 64 7. 18. 60 

9 FAO300 7. 3. 80 7. 5. 75 7. 8. 71 7. 11. 67 7. 16. 65 7. 19. 61 

10 FAO400 7. 1. 78 7. 3. 73 7. 7. 70 7. 11. 67 7. 14. 63 7. 19. 61 

11 FAO400 7. 5. 82 7. 7. 77 7. 11. 74 7. 14. 70 7. 18. 67 7. 21. 63 

12 FAO400 7. 5. 82 7. 5. 75 7. 10. 73 7. 13. 69 7. 17. 66 7. 20. 62 

átlag 
 

6. 30. 77 7. 2. 73 7. 6. 69 7. 9. 66 7. 13. 63 7. 17. 60 
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Ez egyértelműen a magasabb átlaghőmérsékletekre vezethető vissza, hiszen ha megnézzük a 

virágzás eléréséhez szükséges hőösszegeket (4. táblázat), kiderül, hogy nagyjából minden 

egyes vetésidőnél megegyezik. 

 

4. táblázat: Vetéstől a virágzásig mért hőösszegek. Kiszombor, 2015. 

Hibrid 
FAO 
csoport 

április 
14. 

április 
21. 

április 
28. 

május 5. 
május 
12. 

május 
19. 

Átlag 

1 FAO100 579 575 571 576 577 576 576 
2 FAO100 601 608 583 589 598 588 594 

3 FAO200 601 608 607 619 607 602 607 
4 FAO200 653 655 648 654 643 630 647 

5 FAO300 642 643 648 654 643 630 644 
6 FAO300 665 643 678 663 643 646 656 
7 FAO300 678 681 678 675 657 662 672 
8 FAO300 678 681 678 663 657 646 667 
9 FAO300 690 681 678 663 670 662 674 

10 FAO400 665 655 663 663 643 662 659 
11 FAO400 716 711 708 700 701 692 705 
12 FAO400 716 681 699 687 685 678 691 

átlag   657 652 653 650 644 640 649 

 

2015 csapadékos őszi időjárásának köszönhetően ismét kulcsfontosságúvá vált a kukorica 

betakaritáskori szemnedvesség tartalma (5. táblázat). A magas nedvességtartalom miatt 

növekszenek a szárítási költségek. A 6 vetésidőben szeptember elejétől kezdve vettünk 

mintákat a nedvességtartalom megállapítására, ezzel az egyes hibridek betakaríthatóságának 

időpontját határoztuk meg. Az eredményeket a szeptember 21.-én mért szemnedvességek 

formájában közöljük. A legelső vetésidő ekkorra már 20% szemnedvesség alatt volt. A többi 

vetésnél ezzel szemben magasabb szemnedvességeket mértünk. A FAO csoportok közti 

különbségek itt is szembetűnőek. A FAO100-as hibrideknél május közepi vetésnél is elérte a 

20%-ot.  

 

5. táblázat: Szemnedvesség az egyes vetésidőkben szeptember 21.-én. 

Hibrid 
FAO 
csoport 

április 
14. 

április 
21. 

április 
28. 

május 5. 
május 
12. 

május 
19. 

1 FAO100 13 12 12 16 19 21 
2 FAO100 13 13 12 15 20 22 

3 FAO200 15 15 13 16 20 25 
4 FAO200 16 13 13 17 21 25 

5 FAO300 15 14 16 19 21 28 
6 FAO300 14 17 16 20 21 28 
7 FAO300 16 17 16 19 20 28 
8 FAO300 16 16 17 19 24 30 
9 FAO300 15 15 19 21 23 30 

10 FAO400 15 16 19 23 29 32 
11 FAO400 18 22 22 30 33 36 
12 FAO400 15 19 20 22 27 33 

átlag   15 16 16 20 23 28 

 

 

A betakarított szemtermés alapján (6. táblázat) a legnagyobb termést szinte minden esetben az 

április 21.-i vetésnél mértük. A FAO 100-as hibridek plasztikussága nagyon jól látszik, mivel 

igen széles vetésidő tartományban vetve sem tapasztalunk termés csökkenést. A 

legérzékenyebbnek a FAO300-as FAO400-as hibridek bizonyultak. 
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6. táblázat: Szemtermés eredmények az egyes vetésidőkben. 

Minden egyes hibridnél az április 21.-i vetést vettük 100%-nak. 

 

    április 14. április 21. április 28. május 5. május 12. május 19.   

H
ib

ri
d

 

FAO 
csoport 

t/ha % t/ha % t/ha % t/ha % t/ha % t/ha % Átlag 

1 FAO100 8,3 102,9 8,0 100,0 8,6 
107,
2 

9,0 
112,
1 

7,3 90,6 5,4 67,1 7,7 

2 FAO100 10,3 96,8 10,6 100,0 10,3 96,7 10,7 
100,
5 

9,4 88,0 8,7 81,8 10,0 

3 FAO200 10,3 98,9 10,5 100,0 10,3 98,4 10,2 97,3 8,1 77,6 7,3 69,4 9,4 

4 FAO200 9,2 89,3 10,4 100,0 10,0 96,8 10,0 96,5 8,7 84,0 5,8 55,6 9,0 
5 FAO300 11,0 97,8 11,3 100,0 10,4 92,5 10,1 89,8 8,8 78,4 8,7 76,8 10,1 

6 FAO300 10,7 94,9 11,2 100,0 10,7 95,1 10,9 97,0 9,2 81,7 8,5 75,8 10,2 
7 FAO300 10,7 94,4 11,3 100,0 10,5 93,2 10,1 89,2 9,2 81,4 8,3 73,8 10,0 
8 FAO300 10,4 92,1 11,3 100,0 9,9 87,7 10,7 94,3 8,7 77,0 8,6 76,2 9,9 

9 FAO300 11,4 99,6 11,5 100,0 9,7 84,2 10,8 94,0 9,7 84,7 9,0 78,1 10,3 
10 FAO400 11,1 96,8 11,5 100,0 9,8 85,1 9,6 83,6 9,3 80,8 9,2 79,7 10,1 
11 FAO400 11,0 106,1 10,3 100,0 8,2 79,6 7,7 74,7 8,6 82,9 7,9 76,7 8,9 

12 FAO400 10,1 87,8 11,5 100,0 9,5 82,2 9,2 79,8 10,1 87,8 9,8 85,5 10,0 
Átlag 10,4 96,5 10,8 100,0 9,8 91,6 9,9 92,4 8,9 82,9 8,1 74,7 9,7 

 

Másodvetések 

 

A 2014-s évhez hasonlóan 2015-ben is állítottunk be vetésidő kísérlet másodvetésekkel. FAO 

100 és FAO 200-s hibridjeinket június 12, július 2.-i időpontban vetettük el. Míg júniusi 

vetésünket szemesként, addig júliusi vetésünket silóként takarítottuk be. Mindkét vetést 

2x30mm csapadékkal öntöztük meg. Az elsőt vetés után pár nappal, mint kelesztő öntözést, 

majd 3-4 leveles korban a másodikat az intenzív fejlődéshez. Azt kijelenthetjük, hogy a 

júniusi júliusi száraz időszakban kelesztő öntözés szükséges.  

A (7. táblázat) alapján látható, hogy a vetéstől a virágzásig eltelt napok száma kevesebb, mint 

a tavaszi vetéseknél.  

 

7. táblázat: Az 50%-os címervirágzás ideje és a keléstől az 50%-os címervirágzásig eltelt 

napok száma másodvetésben Kiszombor, 2015. 

Hibrid FAO csoport 

június 15-ei vetés július 2-ai vetés 

virágzás 

ideje 
napok 

virágzás 

ideje 
napok 

1 FAO 100 8. 2. 48 8. 14. 43 

2 FAO 100 8. 5. 51 8. 16. 45 

3 FAO 100 8. 5. 51 8. 16. 45 

4 FAO 100 8. 4. 50 8. 16. 45 

5 FAO 100 8. 5. 51 8. 16. 45 

6 FAO 100 8. 5. 51 8. 16. 45 

7 FAO 200 8. 8. 54 8. 21. 50 

8 FAO 200 8. 6. 52 8. 18. 47 

9 FAO 200 8. 6. 52 8. 18. 47 

10 FAO 200 8. 9. 55 8. 23. 52 

átlag   8. 5. 52 8. 17. 46 
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Legrövidebb a július 2.-i vetésnél van, ami érthető mert nagyobb az átlagos napi 

középhőmérséklet. A virágzáshoz szükséges hő összeg rövidebb idő alatt akkumulálódik. 

 

Vízleadás dinamikája június 15. vetés esetén 

(Betakarítás: november 4. szemesként) 

 

8. táblázat: Szemnedvesség alakulása 
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38 28 30 28 27 20 23 

2 42 35 33 30 31 28 25 

3 37 37 31 32 31 27 25 

4 36 34 34 31 32 30 25 

5 39 38 38 36 33 28 24 

6 37 35 34 34 30 30 24 

7 

F
A

O
 2

0
0
 

 

38 37 34 35 32 33 25 

8 42 38 35 38 33 32 27 

9 40 41 35 35 35 33 27 

10 40 41 35 34 33 31 25 

Átlag 39 36 34 33 32 29 25 

 

Június 12.-i vetésünk esetén a vízleadást szeptember 21-én kezdtük el mérni, majd nagyjából 

7-10 naponként ezt megismételtük. Első mérésünkkor még a hibridek szemnedvessége 36-42 

körül alakult.  

Az esős ősznek köszönhetően sokszor találtuk azzal szemben magunkat, hogy nemhogy 

csökkent volna a szemnedvesség, hanem még vissza is vizesedett. A betakarítást november 4.-

én végeztük. A hibridek túlnyomó részének szemnedvessége 25% körül volt. A FAO 100-s 

hibridek átlaga közel 2%-al volt alacsonyabb. 

 

A hibridek szemtermése június 15. vetésidő esetén 

 

A 2. ábrán a júniusi vetésünk szemtermése látható, összehasonlításként mellétettük azon, 

hibrideket, amelyek az áprilisi vetésben is szerepeltek. A szemtermést minden esetben 

egységesen 15%-os szemnedvesség tartalomra adjuk meg. Összességében elmondható, hogy a 

másodvetésű hibridek termése 7 és 10 tonna között mozgott. Azon hibridek, amelyek 

fővetésben is el voltak vetve átlagban nagyjából 1t-val teremtek többet. Ugyanakkor megvan 

az az előnye a szuper korai FAO100 és igen korai FAO200-s hibrideknek, hogy rövid 

tenyészidejük miatt alkalmasak másodvetésre, illetve termésük alig csökken a fővetéshez 

képest. 
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2. ábra: június 15.-i vetés termése FAO100-200 hibridekkel 

 

Vízleadás dinamikája július 02. vetésidő esetén, (Betakarítás: Október 26. silóként) 

 

9. táblázat: Szemnedvességi %  alakulása 
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47 46 37 39 39 23 

2 48 49 44 43 43 25 

3 49 50 42 44 39 25 

4 48 45 37 41 38 25 

5 52 49 46 43 39 24 

6 48 46 45 43 42 24 
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0

 

 

50 51 41 44 40 25 

8 49 50 41 45 42 27 

9 52 51 46 47 43 27 

10 59 56 48 47 46 25 

Átlag 50 49 43 44 44 25 

 

 

Hasonlóan a fő vetésekhez mérésünket itt is szeptember 21.-én kezdtük el. A 10 hibrid 

átlagában, ebben az időpont a hibridek szemnedvessége 50% körül alakult. A csapadékos 
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időszaknak köszönhetően lassú vízleadás jellemezte a hibrideket, ami kitolta a silózás 

időpontját is. Próbáltuk optimális időpontban (35-40%-os szemnedvességnél) elvégezni a 

silózást. Ennek időpontja október 26.-a volt. 

 

 

A hibridek zöld-száraz tömege és csőaránya július 02. vetésidő esetén 
 

10. táblázat: Szuperkorai és igen korai hibridek silózási paraméterei 

 

Hibrid 
FAO 

csoport 

Zöldtömeg 

(t/ha) 

Betakarításkori 

szemedvesség (%) 
Csőarány (%) 

száraz anyag 

Száraztömeg 

Átlag Átlag % t/ha 

1 FAO 100 30,2 36 46 50,4 15,2 

2 FAO 100 40,7 39 39 41,1 16,7 

3 FAO 100 37,4 38 45 43,8 16,4 

4 FAO 100 31,9 36 43 45,4 14,5 

5 FAO 100 40,4 38 42 43,8 17,7 

6 FAO 100 35,9 37 39 45,9 16,5 

7 FAO 200 38,9 38 41 44,5 17,3 

8 FAO 200 36,9 40 46 42,4 15,6 

9 FAO 200 35,9 42 45 45,0 16,6 

10 FAO 200 37,5 42 41 44,7 16,8 

átlag 

 

36,6 39 43 44,7 16,3 

 

A július első napjaiban vetett FAO 100-as és FAO 200-as hibridek már csak silóként 

hasznosíthatók. Júliusi vetés esetén biztonságosan silózhatók még az őszi fagyok előtt, és 

kiemelkedő terméssel segíthetik az állattartó gazdaságok takarmánybázisát. A magas 

csőaránynak köszönhetően kiváló silóminőség érhető el. Abban az esetben, ha nem lehetett 

kellő mennyiségű takarmányt előállítani a fővetésekkel, akkor jó alternatívát nyújthat a 

szuperkorai, igen korai hibridek vetése korán lekerülő elővetemények után. 

 

 

A hibridek tőszámreakciója  
 

A hektáronkénti növényszám termés-meghatározó szerepét a termesztés évének 

időjárása, annak csapadék és hőmérsékleti viszonya nagymértékben befolyásolja (3. ábra). 

 

 A túlsűrítéssel vízhiányt provokálunk, melynek hatásaként terméscsökkenést okozunk.  

 Az átlagos vízellátottság esetén a hektáronkénti 60-70 ezres növényszám bizonyult 

optimálisnak.  

 Átlagosnál jobb vízellátottság esetén a hektáronkénti 80 ezres növényszám adta a 

legtöbb termést.  

 A hibridek többségénél 40 ezer tő/ha-os növényszám még a szélsőségesen aszályos 

időjárás (2012) esetén sem bizonyult jobbnak a 60 ezres növényszámnál. 

 2012-ben a szélsőségesen aszályos időjárás miatt az öntözés (105 mm) termésnövelő 

hatása nem érvényesülhetett. 

 2009-ben az öntözés jelentős mennyiségű termésnövekedést eredményezett. 
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  Továbbá a növényszámot öntözött viszonyok mellett sem szükséges a hektáronkénti 

80.000 fölé emelni. Ez alól kivételt képezhet a FAO100 és FAO200-s hibridek 

 

 
 

3. ábra: Az évjárat csapadékellátottságának, valamint a tőszámnövelésnek és az öntözésnek a 

hatása a kukorica termésére 

 

 

A hibridek tőszámreakciója 2015 

 
2015-ben 5 tőszámmal, 12 hibriddel (FAO100-400) állítottuk be tőszám kísérletünket, 

egészen a ritka 50.000tő/ha növényállománytól az igen sűrű 90.000 tő/ha intervallum között. 

A vetésre április 22.-én került sor. 

 2015-ben a hibridek átlaga alapján 60.000 tő/ha felett termésben (11. táblázat) nem 

alakult ki érdemi különbség. A 80 és 90 ezres tőszám nem okozott termés csökkenést, 

azonban a száraz időben a tapasztalatok alapján ez a tőszám már erős stressz hatást 

jelent a kukoricára. 

 Ha ez egyes hibrideket vizsgáljuk, akkor a tavalyi eredmények alapján a 7-es számú 

hibridnél indokolt egy bizonyos tőszámsűrítés. 

 Továbbra is helyesnek tartjuk azt a korábbi gyakorlatot, hogy a hibridek ajánlásakor 

tőszám intervallumot adunk meg, ami azt jelenti, hogy kedvezőtlenebb termőhelyeken 

az alacsonyabb, a jobb termőhelyi feltételek között pedig a magasabb tőszámot 

használjuk. 

 Kísérleteink alapján a 60 ezernél alacsonyabb tőszám alkalmazása termésveszteséget 

okoz. 
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11. táblázat: Szemtermés különböző tőszámon 

 
H

ib
ri

d
 Szemtermés a tőszám függvényében 

SzD5% 
50.000 tő/ha 60.000 tő/ha 70.000 tő/ha 80.000 tő/ha 90.000 tő/ha 

t/ha D % t/ha D % t/ha  % t/ha D % t/ha D % t/ha 

1 7,3 -0,2 98 7,2 -0,2 97 7,5  100 7,8 0,3 104 7,4 -0,1 99 0,8 

2 9,0 -1,2 88 10,5 0,3 103 10,2  100 10,2 0,0 100 9,6 -0,6 94 1,5 

3 8,8 -1,1 89 9,1 -0,7 93 9,8  100 10,9 1,1 111 10,4 0,6 106 1,3 

4 8,6 -1,3 87 8,8 -1,0 90 9,8  100 10,8 0,9 109 10,4 0,6 106 1,2 

5 8,4 -1,5 85 9,5 -0,4 96 10,0  100 10,0 0,1 101 9,9 -0,1 99 1,4 

6 9,3 -1,7 84 10,6 -0,4 97 11,0  100 11,5 0,5 105 11,4 0,4 104 0,9 

7 10,0 -0,9 91 10,2 -0,8 93 10,9  100 11,2 0,3 103 12,1 1,2 111 1,2 

8 9,1 -1,6 85 10,3 -0,4 96 10,7  100 10,9 0,2 102 11,1 0,4 104 1,2 

9 9,4 -0,9 91 10,4 0,0 100 10,3  100 10,8 0,5 105 10,3 -0,1 99 1,0 

10 9,1 -1,8 84 10,4 -0,4 96 10,8  100 11,5 0,7 106 11,2 0,4 104 1,1 

11 9,3 -1,9 83 10,1 -1,2 90 11,2  100 12,4 1,2 110 11,8 0,6 105 0,9 

12 9,1 -2,2 80 9,5 -1,7 85 11,3  100 11,0 -0,2 98 11,8 0,5 105 1,0 

Átlag 8,9 -1,4 87 9,7 -0,6 95 10,1  100 10,8 0,5 105 10,6 0,3 103   

 

Megjegyzés: 100%-nak vettük a 70 000 kezelés szemtermését. A D az ettől való eltérést 

mutatja. 

 

 

Herbicidek és vonalak  szelektivitásának vizsgálata 2015 

 

A kísérletben kilenc hibrid és hat szülővonal beállításával  

 6 db preemregensen,     dózis: normál, dupla 

4 db korai posztemergensen és  dózis: másfélszeres 

8 db posztemergensen permetezett  dózis: másfélszeres 

herbicid szelektivitását vizsgáltuk (12. táblázat). 

Az eredmények a különböző genotípusú hibridek, illetve vonalak specifikus 

herbicidérzékenységére is rámutatnak. 

Értékelésünk módja: 

- tavasszal felvételezésekkel vizsgáltuk a növényállomány károsodását, 

- betakarítással a herbicidek szelektivitásának termésmódosító hatását vizsgáltuk. 

- a kontrol parcellán herbicides kezelés nem történt. 

-  

Hibridek 

 Preemergens kezelés esetén, a növényeken tüneti károsodást nem tapasztaltunk, az 

egyes parcellák tőszámának megállapítása után gyomirtó szerre utaló csírázási probléma 

nem lépett fel dupla dózis esetén sem (5.ábra). 

 Korai posztemergensen a 7-s kezelésnél 2 hibrid esetében tapasztalunk tüneti 

károsodást, amely a növényeken sárgás-fehéres foltokban mutatkozott meg. A 

legnagyobb tüneti károsodást a 10-s kezelésnél tapasztaltuk, ahol 2 hibrid kivételével 

mindegyik hibriden egy enyhe károsodást figyeltünk meg a parcellák egészén. A 
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károsodás legjellemzőbb tünete a növények magasságbeli különbségében nyilvánult 

meg a többi kezeléshez képest. 

 A posztemergens kezelések közül a 11,13,14-s kezelés esetében tapasztaltunk nagyobb 

károsodást. A 11 és 13-s kezelés 1 hibridnél mutatott károsodást. A károsodást 

valószínűleg a dikamba hatóanyag miatt van, aminek jellemző tünete a levelek 

csavarodása. 

  A 14-s kezelésre mindegyik hibrid érzékenységet mutatott. A tünetek sárgás-fehéres 

foltokként jelentek meg, amit a teljes állomány pár héten belül kihevert. 

 Kezeléseink nagy része a kontrol parcellák terméséhez viszonyítva nagyobb volt. Csupán egy 

kezelés volt, ami a kezeletlen kontrol parcellák szintjén termett (6. ábra). 

 Preemergens kezeléseknél a normál és dupla dózis lett összehasonlítva, melyek közül az első 

esetben a dupla dózis a normálhoz viszonyítva terméscsökkenést eredményezett. 

 Korai posztemergens kezelések közül a 10-s kezelés hozta a legkisebb termést, ami kontrol 

parcellák szintjén realizálódott (6. ábra). 

 2014-hez hasonlóan a legnagyobb terméseket a posztemergens kezelésekkel értük el. A 

károsodást mutatott kezelések esetében is a kezeletlen kontrolhoz viszonyítva nagyobb volt a 

termés. A fitotoxikus hatása miatt lecsökkent termés nagysága azonban kisebb volt a gyomok 

által okozott kárnál. 

      

 

12. táblázat: Kísérletben használt herbicid hatóanyagok 

 

 
 

Dózis

1 normál

2 dupla

3 normál

4 dupla

5 normál

6 dupla

7 másfél

8 másfél

9 másfél

10 másfél

11 másfél

12 másfél

13 másfél

14 másfél

15 másfél

16 másfél

17 másfél

18 másfél

Herbicid

Preemergensen permetezett herbicidek

Korai posztemergensen permetezett herbicidek

Posztemergensen permetezett herbicidek

izoxaflutol + tienkarbazon-metil + ciproszulfamid

izoxaflutol + tienkarbazon-metil + ciproszulfamid

mezotrion + S-metolaklór + terbutilazin

mezotrion + S-metolaklór + terbutilazin

dimetenamid-p + pendimetalin

dimetenamid-p + pendimetalin

izoxaflutol + tienkarbazon-metil + ciproszulfamid

mezotrion + S-metolaklór + terbutilazin

dimetenamid-p + terbutilazin

dimetenamid-p + terbutilazin + floraszulam+ mezotrion

foramszulfuron + tienkarbazon-metil + ciproszulfamid

nikoszulfuron + rimszulfuron

kloprilaid + floraszulam + fluroxipir-meptil + nikoszulfuron + 2,4D 2-EHE

nikoszulfuron + tritoszulfuron + dikamba

szulkotrion + terbutilazin

nikoszulfuron + proszulfuron + dikamba

mezotrion + terbutilazin

tembotrion + izoxadifen - etil
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5. ábra: Tüneti károsodás a 9 hibrid átlagában, kezeléseként 

 

beltenyésztett vonalak 

 Preemergens kezelés esetén, a növényeken tüneti károsodást nem tapasztaltunk, az 

egyes parcellák tőszámának megállapítása után gyomirtó szerre utaló csírázási 

probléma nem lépett fel dupla dózis esetén sem (7.ábra). 

 Korai posztemergensen kijuttatott kezeléseink közöl hasonlóan a hibridekhez a 7 és 

10-s kezelés esetén tapasztaltunk tüneti károsodást ugyanazon tünetekkel. Mindkét 

kezelésben 1-1 vonal érzékenységét figyeltük meg 

 Hasonlóan a hibridekhez a posztemergens kezelések közül a 11,13,14-s kezelésnél 

tapasztaltuk a legnagyobb tüneti károsodást. A 11 és 13-s kezelés 2 vonal esetében 

okozott nagy tüneti károsodást. A növényeken csavarodás, kardosodás volt 

megfigyelhető. A 14-s herbiciddel kezelt vonalak mindegyikén megjelentek a sárgás 

fehéres foltok. A 16-s kezelés 1 vonal esetében okozott egy minimális látható 

károsodást, amelynek vizuális tünete csavarodásként, ráncosodásként mutatkozott 

meg. 

 Kezeléseink nagy része a kontrol parcellák terméséhez képest szignifikáns különbséget 

mutatott (8. ábra). 

 Preemergens kezeléseink szemtermése 1-2 tized tonna különbséggel nagyjából egy 

szinten mozgott. A normál és dupla dózis között szignifikáns különbségek nem 

alakultak ki. 

 Korai posztemergens a 7-s kezelés adta a legkisebb termést, ami a kontrol parcellát 

alig múlta felül. A legnagyobb tüneti károsodást is ez a kezelés mutatta. 

 Posztemergens kezeléseink termése 2,8 – 4 tonna között mozgott. Annak ellenére, 

hogy több kezelés esetén (11,13,14) is tüneti károsodást tapasztaltunk ez termésben 

nem mutatkozott meg. Ugyanakkor azon kezelések (16,17,18) esetén ahol vizuális 

károsodást nem tapasztaltunk, ott alacsonyabb termést mérhettünk 
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6. ábra: Szemtermések alakulása a 9 hibrid átlagában. 

 

 

 
 

7. ábra: Tüneti károsodás a 6 vonal átlagában, kezeléseként. 
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8. ábra Szemtermések alakulása a 6 vonal átlagában. 

Összefoglalás 
 

Az időjárási szélsőségek, a változó gazdasági körülmények mind megnehezítik a gazdaságos, 

fenntartható termelést, termesztést. Célunk ezen kísérletekkel a termesztésben fennálló problémákat, 

lehetőségeket modellezni és a gazdák számára olyan termesztéstechnológiai ajánlásokat készíteni, 

amely a saját környezetükbe legjobban adaptálhatók, környezettudatos, és gazdaságos.  

A vetőmagpiacon fellépő erős verseny arra sarkalja a nemesítő házakat, hogy évről-évre újabb, 

magasabb terméspotenciával rendelkező hibrideket állítsanak elő. Azonban az adott genotípusban rejlő 

genetikai potenciált csak megfelelő termesztéstechnológiával ellátva tudjuk a felszínre hozni. Ezen 

kísérletek létjogosultsága továbbra is fenn áll és ezek fejlesztése a következő években sem maradhat el 

a fenntartható gazdálkodás tükrében. 
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3/A/7. DIÉTÁS ÉS DIABETIKUS GYÓGYÉLELMISZEREK FEJLESZTÉSE 

 

 

 A téma teljes címe: 

Az életminőség javítása és az egészségalapú esélyegyenlőség megteremtéséhez való 

hozzájárulás céljából diétás élelmiszerek fejlesztése, receptúrák kísérletes kidolgozása a 

lisztérzékenyek, a vesebetegek, a phenilketonuriások és a fogyni kívánók részére.  

Tritikálé őrlemények sütőipari felhasználásának vizsgálata. Tritikálé keveréklisztek 

kifejlesztése a stabil sütőipari technológia és késztermék előállítás érdekében. 

Termékfejlesztések az általánosan fogyasztható, egészségmegőrző terméktől a dietetikai 

célú felhasználásig. 

 

Funkcionális élelmiszerfejlesztések 

Ács Péterné dr., Kovács Zsuzsanna 

 

A FE-MINI terrmékcsalád felhasználását segítő ételfélék, receptúrák kidolgozását az alábbiak 

szerint bővítettük: 

FE-MINI gyorskenyér 

FE-MINI almás sütemény 

FE-MINI mini pizza 

FE-MINI gombóc 

FE-MINI Brownie. 

Az új receptúrákat a betegek részére FE-MINI sütési-főzési stúdió keretében mutattuk be. 
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Deoxynivalenol (DON) mennyiségének változása sütőipari technológiákban, élesztővel és 

élesztő nélkül készült kovászos tésztákban 

 

Gabonák DON toxin tartalma sokféle egészségügyi problémát okozhat és így az élelmiszerek 

DON tartalmát az EU szigorúan szabályozza. Ugyanakkor a növények rendelkeznek egy 

védekező rendszerrel, mellyel képesek a DON molekulát kevésbé toxikus, kötött formákba 

transzformálni. A DON ilyen kötött változatai azonban a rutinszerű vizsgálatoknál nem 

láthatók, és ezek mennyiségét nem is szabályozzák, viszont, mint prekurzorok a későbbiekben 

problémát okozhatnak. Minthogy a folyamat nem irreverzibilis, ezekből a DON 

származékokból szabad DON tud felszabadulni olyan élelmiszer technológiai feldolgozások 

során, ahol fermentáció zajlódik, de akár a bélben lévő mikroorganizmusok is képesek 

lehetnek ezt hidrolizálni.  

A leggyakoribb és egyben legtöbbet vizsgált DON származék a DON-3-glükozid, de 

glutation-DON vagy DON-szulfát származékot is találtak már, és más, eddig számunkra 

ismeretlen kötött DON-ok is létezhetnek még. A 13- és 15-acetil DON-ok ugyan nem kötött 

DON-ok, hanem a Fuzárium gombák termelhetik, de hasonlóan a kötött DON-okhoz, ezek is 

veszélyt jelenthetnek élelmiszerbiztonság szempontjából. 

A sütőiparban, ahol a tradicionális technológiák egyre népszerűbbek, az olyan hosszú 

fermentációjú technológiák, mint a kovásszal készült kenyérsütés, ismét egyre elterjedtebb. 

Vizsgálatainkban mérsékelten rezisztens és mérsékelten fogékony fajtákból készült, 

természetes módon nagymértékben fuzárium fertőződött liszteket teszteltünk. Mindkettővel 

híg kovászokat készítettünk különböző mennyiségű élesztővel, és a DON változását 

detektáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy bár a lisztek nem tartalmaztak számottevő DON-glükozid 

vagy acetil-DON mennyiséget, mégis nagymértékben megnőtt a DON tartalmuk.  

Jelen tanulmányunkban vizsgáltuk a DON növekedésének okát, és a különböző mennyiségben 

alkalmazott élesztők hatását (8. ábra). Az eredmények eddig még nem ismert DON 

származékok jelenlétét feltételezik.  

Minthogy a probléma az élelmiszerbiztonságot érinti, jelen vizsgálatok a sütőipar számára 

jelentősek. 

 

 

8. ábra DON mennyiségének változása kovászban különböző élesztőmennyiségek 

(Saccharomyces cerevisiae) hatására 
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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 2014-ben:  

Belföldi elismerések 2015-ben: 

Fajta, hibrid neve Faj 

Kenéz CR hibridkukorica 

GKT 3213 hibridkukorica 

GK Maros tritikále 

GK Bakony őszi búza 

GK Julidur dúrum búza 

GK Csenge káposztarepce 
 

 

 

Külföldi elismerések 2015-ben 

Fajta, hibrid neve Faj Ország 

IDA MGT hibridkukorica Litvánia, Moldávia 

GS 180 hibridkukorica Oroszország 

GS 210 hibridkukorica Moldávia, Oroszország, Fehéroroszország 

GS 240 hibridkukorica Oroszország 

GS 260 hibridkukorica Moldávia 

Dekánia hibridkukorica Ausztria 

Sarolta hibridkukorica Moldávia 

GK Csenge káposztarepce Románia 

GK Réka káposztarepce Románia 

LOKI hibridrepce Dánia 

Belföldi bejelentések 2015-ben (28 db) 

Fajta, hibrid neve Faj  Fajta, hibrid neve Faj 

GKH 30-15  őszi árpa  GK Fehér-3 tönköly búza 

GKH 38-15 őszi árpa  GK Tc82-15  tritikále 

Táplán2015-1 őszi árpa  GK Tc95-15 tritikále 

GK 09.15 őszi búza  GKT3215  hibridkukorica 

GK 16.15 őszi búza  GKT3382 hibridkukorica 

GK 20.15 őszi búza  GKT3388 hibridkukorica 

GK 22.15 őszi búza  GKT3476 hibridkukorica 

GK 27.15 őszi búza  GKT3485 hibridkukorica 

GK 28.15 őszi búza  EXP 1  szemescirok hibrid 

GK 38.15 őszi búza  EXP 2 szemescirok hibrid 

GK 41.15 őszi búza  EXP 3 szemescirok hibrid 

GK 51.15 őszi búza  EXP 4 szemescirok hibrid 

Táplán2015-2 őszi búza  GK IMI1501  napraforgó hibrid 

GK Fehér-1  tönköly búza  GK IMI1502 napraforgó hibrid 
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Külföldi bejelentések 2015-ben (9db kukorica hibrid): 5 db Szlovákiában és 4 db 

Moldáviában. 

Növényfajta oltalomban Magyarországon 2015-ben 1 búza (GK Pilis), 1 silócirok (GK 

Áron) és 3 hibridkukorica (TK 175, TK 195, TK 202) részesült. Érvényes szabadalmi 

oltalommal vagy fajta oltalommal védett fajtáink, hibridjeink száma 45. Új fajtaoltalmi 

bejelentések: 1 búza, 1 tavaszi árpa, 8 kukorica és 1 silócirok. Ezekkel együtt jelenleg 

összesen 20 növényfajta oltalmi és 1 ipari szabadalmi bejelentés van folyamatban. 

2015-ben összesen 109 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. Pl. a 2015 évi öthalmi agrotechnikai kísérletek meggyőzően bizonyították, 

hogy a sárgarozsda ellen igen hatásosan lehet védekezni (6.1.1.fejezet). 

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 tartásában illetve növelésében fontos szerepe van a 

Kereskedelmi Osztálynak, amely az értékesítés alapfeladata mellett, szerepet vállal a 

Gabonakutató Kft. közhasznú tevékenységében is.  

A Gabonakutató Kft kiterjedt kalászos és kukorica agrotechnikai kísérleteinek és 133 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. 2015-ben 56 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 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 2015-ben számos kutatási együttműködési, 
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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 2015. év során az alábbi kiállításokon vettünk részt: 

 AGROmashEXPO (2015. január 28 - 31., Budapest) 

 Alföldi kenyér, szőlő és bor, „A Kárpát-medence kincsei” – határon innen és túl – 

Konferencia és bemutató, (2015. augusztus 18.), Kecskemét.  

 Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár (2015. szeptember 23-27., Budapest) 

 Gabonakutató termékbemutató, Földművelésügyi Minisztérium, Bp. (2015. nov. 18). 

 

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.  

3/C. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

Kocsis Zoltán 

A 2015. év az Európai Unió 2014-2020-ig tartó 7 éves tervezési ciklusának első éve, és az 

időszak pályázati kiírásainak még csak egy része jelent meg. Ennek megfelelően a 2015. 

évben inkább a pályázatok előkészítése és az új feltételként megjelent szakmapolitikai 

előminősítések benyújtása történt meg.  

 

Mindezek mellett a már 2014. befejezett pályázatok zárása folyt, így a pályázati munka igen 

aktív volt. Az évben 8 db futó, vagy a tárgyévben lezáruló pályázatot kellett kezelni, időszaki 

és záró beszámolókat és elszámolásokat készíteni, a kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket 

lefolytatni. A 2015. évben több, mint 213 millió forint értékű kifizetési kérelmet nyújtottunk 

be. 

A Gabonakutató Nonprofit Kft. 2015. évi benyújtott pályázati elszámolásai 

  
    

 

Sor-
szám 

Témavezető Pályázat kódja Státusz 2015-ben 
Elszámolt 

támogatás eFt 
2015-ben 

1. Bóna Lajos GOP-11.1.1-11-2012-0044 Fizikailag befejezett  52 743 

2. Mesterházy Ákos GOP-1.1.1-11-2012-0159 Fizikailag befejezett  92 904 

3. Tóth Beáta OTKA K84122 Fizikailag befejezett  6 363 

4. Varga Mónika OTKA PD 109760 Folyamatban lévő 4 798 

6. Cseuz László Génmegőrzés 2011-15 Folyamatban lévő 30 336 

7. Pauk János  TÉT 10-1-2011-0081 Fizikailag befejezett 1 879 

8. Pauk János 
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-
0011 

Fizikailag befejezett  15 429 

9. Purnhauser László OTKA-OMFB-326/2010 Fizikailag befejezett 14 979 

10. beke Béla VM innovatív tech. bemutatóüzem Fizikailag befejezett 1 393 

   
Összesen 220 824 
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Az új pályázati feltételek szerint a K+F pályázatokhoz csatolni kell az NKFIH által 

kiadott szakmapolitikai elfogadó véleményt. Ezen vélemény iránti kérelmet két pályázati 

témában nyújtottunk be.  

Az egyiket a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézettel közös konzorciumban adtuk 

be, ennek címe „Növénygenetika az egészségmegőrző táplálkozás szolgálatában: FODMAP 

és allergén kutatás a fajtaelőállítástól a dietetikai, klinikai alkalmazásig”, sajnos az előbírálat 

során elutasították. 

A másik projektterv véleményezését négy konzorciumi taggal együtt kérelmeztük, 

melynek címe „Innovatív technológiák kutatása, fejlesztése és alkalmazása a kalászos gabona 

vertikum minőségi mutatóinak javítása érdekében”, a Gabonakutatóra eső igényelt támogatás 

550 millió Ft. 

 

 

3/D. SZAKIRODALMI ÉS TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI 

TEVÉKENYSÉG 
 

Összegzés a 2015-ben megjelent publikációkról  

Székely Csilla, könyvtáros 

A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaitól 2015-ben összesen 109 publikáció 

jelent meg. Az összes szerzőség szám 256, ebből első szerzőként 95 esetben jegyezték 

munkatársainkat. 

Impakt faktorral rendelkező tudományos folyóiratokban 3 publikáció jelent meg, míg impakt 

faktorral nem rendelkező folyóiratokban és konferencia kiadványokban 16.  ISBN jelű 

könyvekben 27 absztraktot és könyvfejezetet írtak munkatársaink. Az alább felsorolt 

ismeretterjesztő szakmai kiadványokban (Agrofórum, Magyar Mezőgazdaság, Mezőhír) 16 

cikk jelent meg szerzőink tollából. Egyéb kiadványokban 47 esetben publikáltunk. 

90 magyar nyelvű publikáció született, az idegen nyelvű publikációk száma 19.  

Külön kiemelendő a tudományos konferenciákon való részvétel, melyekből 25 magyar 

konferenciákhoz kapcsolódó szakirodalmi közlés és 15 nemzetközi szimpóziumokhoz kötődő 

publikáció jelent meg. 

A publikációk egy része egyetemekkel, társ-kutatóhelyekkel, hazai és külföldi partnerekkel 

való együttműködésből született. 

 

Tudományos rendezvények szervezése és tartása 

’IV. GK FÓRUM-2015’ 

dr. Pauk János 

A Gabonakutató életében a magas és kiegyensúlyozott tudományos teljesítmény nagyon 

fontos a nemesítési, vetőmagelőállítási és kereskedelmi munkához. Ezért nélkülözhetetlen 

egy olyan szakmai fórum, ahol saját intézetünkön belül számot adunk saját eredményeinkről 

és a szakmai közvélemény előtt ezeket részletesen megvitatjuk. 2015-ben már harmadszor 

(nov. 18-19) rendeztük meg a GK Fórumot, a tenyészkerti munkák végeztével és az adventi 

időszak előtt. A rendezvény, az elmúlt években a legfontosabb kutatói alkalommá vált. 

Szakmai szempontból bizonyos mértékű nyitottságot is élvez a program, hiszen felettes 

szerveink (FM), együttműködőink (NAIK, SZTE Mg. Kar, SZIE Genetikai és Biotechnológia 

Intézet) és társintézmények (Debreceni Egyetem) is részt vettek a rendezvényen. 
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Az előadások tartalmukban éppúgy vázoltak egy-egy szakterület legfrissebb újdonságot, 

mint az elmúlt néhány évben már publikált eredményeket, fajtaelismerés és a 

szabadalmaztatás (oltalom), fajták és hibridek forgalmazásával, kül- vagy belföldi 

elterjesztésével kapcsolatos tevékenységet. 

Ebben az évben nem volt rangsorolás, annak érdekében, hogy kollegiális kapcsolatokat a 

jutalmazás ne befolyásolja károsan.     

 

CRC tudományos lapszerkesztés  

(Dr. Pauk János, Búza Lajosné, Dr. Lantos Csaba) 

Barabás Zoltán akadémikus, 42 évvel korábban alapította a Cereal Research 

Communications nemzetközi folyóiratot, amelyet azóta folyamatosan a GK-ban 

szerkesztünk. A lapot szerződéses kapcsolat alapján, az MTA Akadémiai Kiadó adja ki és 

forgalmazza. 2015-ös évben – hasonlóan az eddigi évtizedekhez – most is négy számmal 

jelent meg, melyben 64 angol nyelvű tudományos dolgozatot közöltünk összesen kb. 750 

oldalon. A tudományos lap nemzetközi népszerűségét mutatja, hogy a 2015-ös év során, 

megközelítőleg 280 kézirat érkezett, melyet a nemzetközi Editorial Board (20 tag, 2 technikai 

szerkesztő és egy főszerkesztő) bírált el. Az eddigi átlagszámok azt mutatják, hogy évente kb. 

a beérkezett kéziratok ötöde kerül csak közlésre, a többi valamilyen szakmai hiányosság 

(újszerűség hiánya a leggyakoribb) miatt visszautasításra került. Ebből adódóan a szerkesztő 

bizottságnak folyamatosan jelentős munkája van. A szerkesztők (beleértve a főszerkesztőt is) 

a munkát díjtalanul végzik, kivéve egy technikai szerkesztőt, akinek a nagyon fontos szerepe 

van, a lap körüli technikai munkákban. A munka jelentős része (bíráltatás, elfogadási 

egyeztetések stb.) számítógépes kapcsolaton keresztül történik. 

A tudományos újságok értékmérője évtizedek óta Impakt Faktor (IF), amely a 

megjelenést követő kettő év, társ-lapokban történő idézettségén alapszik. Ezért a legutolsó IF 

érték mindig csak jó egy év késéssel jelenik meg. Így 2105-ben a 2014-es érték volt az 

aktuális, 0,607. Ez azt mutatta, hogy lapunk, úgy látszik, 0.5 felett tud stabilizálódni, ami 

szakmai szempontból azt jelenti, hogy a mezőgazdasági kutatás élvonalbeli lapjai között 

(Euphytica, Plant Breeding stb.) a CRC ott található az élvonal mögött. Mivel hazánkban 

mezőgazdasági lapok közül ez az egyetlen, amely IF értékkel rendelkezik, nagyon fontos 

lenne, hogy a jövőben ezt tartani tudjuk, és ne essünk ki a tudományos élvonalból. 

Az említett célt jól támogatja, hogy az MTA Agrártudományok Osztálya most már 

harmadik évben (korábban nem), mintegy 800 eFt körüli összeggel támogatta a lap kiadását. 

Az összegen a kiadó és a 

fenntartó osztozik. A lapból az 

előfizetéseken keresztül, a 

Kiadótól kb. 300 eFt körüli 

összeg érkezett, a fenntartó GK 

Kft-hez.  

A folyóirat szempontjából 

a legfontosabb hazai siker 2015-

ben az Akadémia Kiadó Nívó 

díja volt, amelyet 2015. 

november 6-án adtak át az MTA 

Könyvtár és Információs 

Központ Konferenciatermében. 
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Gabonafélék Biotechnológiai és Nemesítési Konferenciája, Berlin (CBB3) 

Sorrendben (Szeged, Budapest, Berlin) harmadszor került megrendezésre a 3rd Conference of 

Cereal Biotechnology and Breeding, Berlinben, november 2-4 napokon, a Magyar 

Nögykövetség épületében. a Branderburgi kapu közvetlen közelében. A nagykövetség 

épületének konferencia termében rendeztük az üloéseket, a földszinti aula pedig a poszter 

szekciónak adott helyet. A konferenciának öt szekciója volt és mindegyik élén meghívott 

előadó tartott egyórás előadást.  

Az első szekcióban több fontos előadás hangzott el német kutatóktól metabolomikai és 

transzkiptomikai eredményeikről rizsben, amely dolgok a globális klímaváltozás kapcsán 

érhetnek bennünket. Kiváló előadást tartott Jochen Kumlehn Gaterslebenből a hely specifikus 

genetikai transzformációs eredményeikről, amely genetikai megoldás bizonyos mértékben 

enyhítené a transzgénikus növényekkel kapcsolatos vitákat. 

A második szekció vezető előadója Jim Kolmer professzor volt az USA-ból. Előadásában 

először az amerikai levélrozsda helyzettel foglalkozott, majd az előadás második részében 

kitágította a tudományos képet az egész világ levélrozsda rassz-összetételére. Őt követte egy 

fiatal magyar előadó a Gabonakutatóból. Kapás Mariann, aki még csak most kezdte 

tudományos pályáját, mint PhD hallgató, de már a témában dolgozik több év óta. 

A hatrmadik szekciót magyar szekciónak is hívtuk, annak ellenére, hogy ausztrál meghívott 

előadó vezette be, aki már korábbi CBB-n is részvett, Békés Ferenc igazgató úr. Ő a búza 

egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó búza minőségi tulajdonságokat vette górcső alá, mint 

ahogy tette egész életében. A hosszú életpályán „csak” a hangsúlyok változnak, de azok 

markánsan, kiváló eredményekkel fűszerezve a budapesti Műszaki Egyetemről induló pályát. 

Ebben a szekcióban két Gabonakutatós előadó és egy Eötvös Egyetemről érkező kolléganő 

adott elő eredményeikről, a jövőbeli terveikről. 

A negyedik szekció kulcs előadása a molekuláris genetika már nemesítésben alkalmazható 

eredményeit mutatta be a hallgatóknak Viktor Korzun. Ő a német KWS vezető 

biotechnológusa. Őt egy ausztrál kolléganő követte, aki a magas amilóz tartalmú búzáról 

értekezett genetikai és felhasználói előnyöket hangsúlyozta. Eredményeiről valószínűleg még 

sokat hallunk a jövőben, amire abból is következtethetünk, hogy előadása után azonnal eltűnt, 

hogy a kérdések sokaságát ne kelljen széles körben megbeszélni.  

Az ötödik szekció a tudományos eredményeken a korona, a nemesítés szekciója volt. A fő 

előadást Sun Lianfa tartotta Kínából. Ő a mi égövünknek megfelelő északi szélességen 

dolgozik Heilongjiang (Mandzsúria) tartományban. Egy órás előadásának a központjában a 

szintetikus búza nemesítési felhasználása volt, áttekintve 7-8 fontos nemesítési szempontot. 

Anyagából már a szegedi tenyészkertben is vannak genetikai származékok.   

 

Akadémiai, 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, professor emeritus, a SZTE Mérnök Karán, és a SZIE doktori iskolájának 

tantárgy felelőse. Pauk J. egyetemi magántanár és a SZIE doktori iskolájának törzstagja, 

tantárgy felelős, Kertész Z. címzetes egyetemi tanár, Szilágyi László, Cseuz László c. 

egyetemi docens, Palágyi A., Petróczi I. M., és Szél S. c. főiskolai tanár. 

Több mint tíz éve a GK Kft-ben működik a SZIE Gabonanemesítési és Genetikai Tanszéke. 

Intézetünkből a ’Gabonafélék biotechnológiája’ c. tantárgy oktatása folyik. 2014-ben mind a 

nappali és levelező képzésben oktattuk a tárgyat MSc hallgatók számára. Ezzel párhuzamosan 
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ebben az évben a tantárgy külföldi hallgatók számára angolul is oktatásra került. A tárgyat 

intézetünk munkatársa tantárgyfelelősként oktatja. Más tantárgyak oktatásában több kollégánk 

(Bóna Lajos, Cseuz László, Lantos Csaba, Csősz Lászlóné) meghívott előadóként vesz részt. 

Az órák zömét Gödöllőn tartottuk, de Szegeden is tartottuk a laboratóriumi gyakorlatot és 

tenyészkerti szemlét. Ebben az évben is, mind a tavaszi, mind az őszi félévben, az 

államvizsga bizottságban is részt vettünk, ahol minden évben 1-1 hallgatót kitüntetünk az 

MNE 15 eFt-os különdíjával. Ez mind a hallgatóknak és témavezető tanárjaiknak jelentős 

motivációt jelent.   

Az oktatási feladatunk nem csak SZIE-hez, hanem a Szegedi Egyetemhez is kötődik. A 

hódmezővásárhelyi Mezőgazdaságtudományi Kar hallgatói, hetes váltásban, 1 hónapon 

keresztül gyakorlatukat töltötték intézetünkben mind a tavaszi, mind az őszi szemeszterben. A 

SZTE Mérnöki Kar hallgatóiból ketten 2 x 6 hetes gyakorlatukat töltötték osztályunkon. 

Szintén 8 hallgató az SZTE biológus hallgatói 2-2 hetes gyakorlatukat töltötték a nyáron 

intézetünkben. Feladatuk kötelező gyakorlat volt, így mind az SZTE, mind a GK közösen 

kamatoztatott a nyári gyakorlatokból.  

 

Kapcsolatok a szakmai szervezetekkel 

 

A Gabonakutató ad helyet a Magyar Növénynemesítési Egyesület (MNE) központjának, 

titkárságának. Ennek megfelelően 2015. ápr. 16-án az MNE Gabonakutatóban tartotta éves 

közgyűlését. Az MNE révén a  Gabonakutató szakemberei aktívan résztvettek az MNE és más 

szervezetek rendezvényein szervezőként és résztvvőként:  

XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok (2015. március 11-12. Martonvásár),  

MNE 2015 évi vándorgyűlés, (NAIK GyKI, 2015. július 14. Cegléd)  . 

Alföldi kenyér, szőlő és bor, „A Kárpát-medence kincsei” – határon innen és túl – 

Konferencia és bemutató, (2015. augusztus 18.), Kecskemét.  

 

Az „Alföldi kenyér, szőlő és bor” konferencia megnyítója a kecskeméti városházán   
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3/E. KERESKEDELMI FŐOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 

(Virágné Pintér Gabriella, kereskedelmi igazgató helyettes). 

A Kereskedelmi Főosztály az elsődleges értékesítési feladatai mellett 2015-ben újabb 

agrotechnikai kísérleteket állított be elsősorban szója és kukorica fajtákkal.  A területi 

képviselőink a hagyományos nagyüzemi kísérletek mellett, egyre több agrotechnikai kísérletet 

végeznek. Ezeket kiegészítette az Agrotechnikai Osztály kísérlete.  Ezeknek a jelentősége 

tovább nőtt, hiszen 2015-től az új támogatási rendszer részeként a fehérjenövények, ezen 

belül a szója is kiemelt termeléshez kötött támogatásban részesül. Ebből következik, hogy sok 

olyan termelő kezd bele a szója termelésbe, akiknek nincs termelési tapasztalata, nekik 

készítünk korszerű agrotechnikai ajánlásokat. A fajta ismertetésen túl a legfontosabb 

feladatunk egy, a fajtákra adaptált korszerű termesztéstechnológia kidolgozása. felhívni a 

figyelmet a szója termesztés buktatóira. 

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. második éve egy bizonyítottan korszerűbb technológiával és új oltóanyaggal kezelt 

termékkel jelentkeztünk. 

Tovább bővítettük a partnertalálkozók körét, a régi hagyományos rendezvények mellett több 

új helyen sikerült előadásokat tartanunk, mellyel 50 fölé nőtt az ilyen rendezvények sora.  

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

kft honlapján is hozzáférhetőek. A honlapunk a teljes arculati megújulással együtt szintén 

átalakult. Továbbra is évente kétszer tavaszi és őszi fajtaajánlattal jelenünk meg. Ezekben 

nemcsak fajtaismertetés történik, hanem az agrotechnikára épülve technológiai ajánlással is 

szolgálunk. 

Az év kezdet legnagyobb rendezvény sorozata a búza-szója rod-show volt, melyen az ország 

négy különböző pontján tartottunk előadásokat elsősorban aktuális technológiai kérdésekről. 

Ezeken a találkozókon társrendezőként a Cargill is részt vett. 

 Már másodszor vettünk részt a nagy szlovák kalászos fajtabemutatón, majd ősszel ugyanezen 

szervezésben a kukorica bemutatón is. Ezeken a rendezvényeken 500-600 termelő vesz részt, 

és a konkurencia legtöbb képviselője is jelen van. Az őszi búza mellett bemutattuk tritikálé és 

árpa kínálatunkat is. Szlovákiában második éve van önálló kukorica rendezvényünk. További 

négy  országban, Horvátországban, Szerbiában, Ausztriában és Csehországban kezdtünk 

kereskedelmi és marketing tevékenységbe, ahol egy-egy partnerünk próbálja koordinálni 

kísérleteinket és értékesítésünket. Ausztriába német nyelvű katalógust is készítettünk, 

valamint elindítottuk honlapunk német oldalát is, ezzel támogatva az osztrák és német 

tevékenységet. 

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 4000 termelőhöz jut el. A lap hasábjain beharangozzuk 

bemutatóinkat, rendezvényeinket is. 

Az arculatváltást minden fórumon próbáljuk megismertetni partnereinkkel, ennek nyitó 

rendezvénye az őszi kukorica, szója, cirokbemutató keretében indult. 

 

A 2015. év során az alábbi kiállításokon képviseltettük magunkat: 

 AGROmashEXPO (2015. január 28 - 31., Budapest) 

 Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár (2015. szeptember 23-27., 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 
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részt. A kiállítások sorában az egyik legfontosabb a tavaszi értékesítési szezonra eső 

AgroMash Expo, ami az egyik legsikeresebb kiállítás minden évben. A kiállításon egyei 

akciókkal, kedvezményekkel próbáljuk még vonzóbbá tenni kínálatunkat. 
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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 2015-ben az 

alábbi elismerést kaptuk: 
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 A szeptember 23-27. között Budapesten megtartott Országos Mezőgazdasági Kiállítás 

és Vásáron az OMÉK Növénytermesztési díját kapta meg Intézményünk. Nyertes 

pályázatunk címe: „Új, bőtermő és kiváló beltartalmi értékű szegedi tritikale fajták a 

takarmánygazdálkodás, a malom- és sütőipar szolgálatában”. A legnagyobb magyar, 

elsősorban gabonafélékkel foglalkozó nemesítő intézményünk az elmúlt években négy 

olyan tritikále fajtát állított elő, amelyekkel a gazda alacsony inputtal, kimagasló 

terméshozamot érhet el. A szegedi fajtákból készült őrleményeket és a belőlük készült 

élelmiszeripari termékeket a jövőben „Szögedi Rozsbuza” védjeggyel fogjuk ellátni. 
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3/F. TERMELÉSI FŐOSZTÁLY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

Fejes Zoltán termelési, termeltetési és feldolgozási igazgató helyettes 

 

A Termelési Főosztály a tevékenységének jelentős része közhasznú, vagy közvetve a 

Gabonakutató közhasznú kutatásait szolgálja.  

 

Főbb feladataink: 

- Kutatási területek biztosítása, agrotechnikai munkák elvégzése igény szerint 

- Együttműködés a növényvédelmi kutatásban és műszaki technológiai fejlesztésben 

- Agrotechnikai és növényvédelmi szántóföldi kísérletek őszi káposztarepce, búza, 

kukorica termesztésnél 

- Vetőmagok szaporítása, termesztése az igényeknek megfelelően 

- Műszaki háttér biztosítása az agrotechnikai munkák végzéséhez 

- Bio vetőmagtermesztést végzünk 3x10 ha-on 2000 óta folyamatosan az igényeknek 

megfelelően.  

- Műszaki fejlesztés 

- Gépjavítás, gépüzemeltetés 

- A Főosztály adminisztrációs feladatainak elvégzése 

- Terménytárolás; növényvédőszer és műtrágya beszerzése, tárolása, raktározása 

- Bemutatók szervezése partnercégekkel (Bayer, Syngenta, Magyar Kwizda) 

 

 

Az általunk művelt 1475 ha földterületből Kiszomboron 936 ha, Makón 102 ha, Újszegeden  

22 ha, Szentesen 284 ha, Kiskundorozsmán 43 ha, Szeged-Öthalmon 87 ha található.  

2015 decemberében a Termelési Főosztály kezelésébe került 357 ha kübekházi terület is. Így 

az új termelési évet összesen 1832 ha-ral kezdtük. A területi széttagoltság sok esetben 

szervezési nehézségeket és plusz költségeket okoz.  

Vetőmagnak termelt főbb növényeink: 

- őszi búza 

- őszi árpa 

- őszi tritikálé 

- őszi káposztarepce 

- tavaszi búza 

- tavaszi tritikálé 

- kukorica 

- napraforgó 

- szója 

- borsó 

- öko vetőmagok 
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A Termelési Főosztály 2015-ös vetésszerkezete 
 

  

Termelési Főosztáy 

Kiszombor Makó Szentes Újszeged Kiskundorozsma Öthalom 

Búza Kut. 14           

Ő. Búza 161,4 40 58,15     29,7 

Ő. Árpa 29   58,97       

Ő. Tritikálé 33     22,15     

Törzsek 2,1 8         

Tav. Búza 4,8           

Tav. Árpa 3,8           

Tav. Zab 18,8         9,32 

Tav. Tritikálé   11,9         

Ő. Káposztarepce szokv. 48,07   152,55       

Ő. Káposztarepce F1 10           

Ő. Káposztarepce 

vetőmag           35,32 

Szója 258,84           

Bio Szója 10           

Kukorica Kut. 17,8 9,94         

Kukorica F1 141,25           

Csemege Kukorica F1 50           

Kukorica szokv. 2           

Kukorica kísérlet 1           

Bio F1 Kukorica 10           

Tav. Borsó vetőmag   27,5         

Bio Olajretek 10           

Olajlen 17,24         3,4 

Cirok Kut. 4,1       1,1   

Fokhagyma 42,65           

Napraforgó Kut. 8           

Napraforgó F1 35           

Napraforgó szokv. 2,1 5,43 14   12,84 9,68 

Mustár             

Lucerna         29,41   

Pihentetett ter. 1   0,28   4,34   

              

Össz:  935,95 102,77 283,95 22,15 47,69 87,42 

              

Mindösszesen:  1479,93 

 

 

A műszaki csoport munkáját 16 fő végzi, feladatuk a Főosztály által művelt 1475 ha 

szántóterületen az előírt és meghatározott gépi technológiák időben és jó minőségben történő 

elvégzése.  

 

Gépállományunk 2013-14-ben a nyert pályázatok és beszerzéseknek köszönhetően jelentős 

változáson ment keresztül. Az előző évi géppark 2 új géppel egészült ki: 

1 db 8345R traktor 

1 db JD 740A ISOBUS vetőgép 
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     Az új gépek elősegítik, hogy jobb minőségben és időben tudjuk munkáinkat elvégezni a 

mai elvárásoknak megfelelően. A gépek GPS rendszerrel, automata kormányzással és 

ISOBUS csatlakozóval rendelkeznek. Ez lehetővé tette a precíziós gazdálkodás alapjának 

lerakását, melyben az intézet úttörő munkát végez. 

A téli gépjavításokat és műszaki vizsgáztatásokat március végéig elvégeztük. 

A munkák minőségét jelzi, hogy évközben komolyabb műszaki gondok nem akadályozták a 

gépi munkákat. 

    A modern GPS rendszerrel ellátott JD 4730 permetezőgépre felszerelhető 

műtrágyaszóróval lehetővé vált a gyors és időben történő fejtrágya kijuttatás. Mivel a gép 

nagy teljesítményű és kis hektár költségű, ezért többszöri, kisebb dózisú műtrágyaszórást 

tervezünk. Ez számításaink szerint nagyobb termésátlagot eredményez, mivel a növény 

igényeit maximálisan ki tudjuk elégíteni. Ennek érdekében megbíztuk az IKR Agár Kft.-t, 

hogy bővített talajvizsgálatokat végezzen a területeinken. 

Modernebb GPS és gépi eszközökkel, valamint fejlett térinformatikai háttérrel rendelkeznek. 

A jó minőségben elvégzett talajmintavétel az alapja az agronómiai szaktanácsadási 

munkának. 

Vizsgálat után a következő dolgokról kapunk bővebb információt:  

     ph, humusztartalom, Arany-féle kötöttség, vízoldható összes só, szénsavas mésztartalom, 

nitrit-nitrát nitrogén-tartalom, foszfortartalom, káliumtartalom, Na , Mg (SO4)-S ,Mn Zn 

tartalom. 

A webes alkalmazás segítségével közvetlenül és azonnal láthatjuk valamennyi táblánkat, 

azokon a mintavételi cellákat (5 hektáros mintatereket), valamint azok tápanyag-ellátottságát. 

Az eredményeket agronómiai tudással kiértékelve  az S660 R kombájn által készített  

hozamtérképpel, kijuttatási helyspecifikus térképet tudunk készíteni. 

 

     Az átlagos téli és kora tavaszi időjárás lehetővé tette az ősziek fejtrágyázásának időbeni 

elvégzését. A kisebb esők következtében jól hasznosultak a kiszórt szilárd műtrágyák. 

A csapadék havi eloszlását a táblázat mutatja: 

 

CSAPADÉKMENNYISÉG 2013-2015. HAVI 

BONTÁSBAN 

hónapok 

  

Évek 

2013 2014 2015 

Január 46,3 29,3 45,2 

Február 46,9 22,5 23,0 

Március 120,5 24,0 27,8 

Április 34,4 33,9 13,0 

Május 119,7 137,0 86,3 

Június 30,4 56,2 22,0 

Július 1,0 160,7 4,3 

Augusztus 20,6 54,2 88,0 

Szeptember 32,4 93,8 46,6 

Október 5,2 80,6 87,2 

November 24,5 3,8 25,0 

December 20,0 57,8 10,0 

Összesen (mm): 501,9 753,8 478,4 
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 A csapadékszegény április szükségessé tette bizonyos növények öntözését (hibrid 

káposztarepce, olajretek, olajlen):  

 

Növényfaj 
Öntözött terület 

(ha) 

Kiöntözött vízmennyiség 

1000 m3 

kukorica 203 206,53 

szója 269 230,62 

repce 28,6 8,76 

búza 26 23,67 

napraforgó 35 21,8 

zab 18,8 3,66 

árpa 3,8 0,76 

cirok 1 0,01 

olajlen 12,7 6,7 

olajretek 10 1,6 

Összesen: 607,9 504,11 

 

Az időjárás kegyes volt hozzánk, így időben és jó minőségben elvetettük a tavaszi 

kalászosokat. A következő nagy feladat volt a hibrid növények (236 ha) és a szója (259 ha) 

területek talaj előkészítése és ezek technológia szerinti elvetése. Ezeknek a kultúráknak 

árbevétel szempontjából nagy jelentőségük van. 

Folyamatosan végeztük a növényvédelmi munkákat, sokszor éjszaka is. 

Az aratási munkákat időben elvégeztük. A kalászosok termésátlagai jónak mondhatóak, 

illetve a borsó vetőmag termésével is elégedettek lehettünk.  

A csapadékos szeptemberi és októberi időjárás nagyon megnehezítette a szója területek 

betakarítását. A betakarítás elhúzódott és jelentős veszteséggel tudtuk elvégezni.  

Az ősziek vetését is megnehezítette a csapadékos időjárás, de ennek ellenére időben a földbe 

kerültek a magok. 

Betakarított terület és termésátlagok 2015-ben a Termelési Főosztályon. 

 

Termény 
Terület 

(ha) 

Termésátlag 

(to/ha) 

 

Termény 
Terület 

(ha) 

Termésátlag 

(to/ha) 

Őszi káp. Repce F1 10,0 1,94  Olajlen 19, 9 1,69 

Őszi káp. Repce  35,3 2,34  Napraforgó F1 Tradisco 35,0 2,18 

Őszi káp. Repce szokv. 196,9 3,32  Napraforgó szokv. 48,3 1,92 

Őszi árpa 88,3 6,53  Kukorica F1 54,2 4,90 

Őszi búza 297,6 6,66  Kukorica F1 Tradisco 42,6 1,88 

Őszi tritikálé 56,9 6,55  Kukorica F1 Monsanto 54,0 3,44 

Tavaszi tritikálé 11,9 6,20 

 Csem. Kukorica F1 

Monsanto 25,0 0,85 

Tavaszi búza 4,8 4,89  Kukorica szokv. 2,0 2,09 

Tavaszi árpa 3,8 5,02  Szója 268,84 1,88 

Tavaszi zab 28,1 4,40  Borsó 27,5 3,83 

Olajretek 10,0 1,06     
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3/G. A VETŐMAGÜZEM TEVÉKENYSÉGI KÖRE ÉS A 2015-ES ÉV 

EREDMÉNYEI 

Fejes Zoltán 

A kiszombori Vetőmagüzem feladata a magas genetikai tartalmú vetőmagok 

feldolgozása, fémzárolása, tárolása és kiadása, valamint a   vetőmag termeltetése, 

izolációk felkutatása.  

 

Saját anyagink mellett munkánk fontos, 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, ám a világpiaci helyzet jelentősen befolyásolja a 

megrendelések mennyiségét. 2015-ben jóval kevesebb megrendelést kaptunk vetőmag 

feldolgozására mint a korábbi években, de saját anyagaink értékesítése is visszaesést 

mutat. Év végén a Vetőmagüzem dolgozói létszáma  41 főre csökkent (előző év 46 fő). 

 

 Továbbra is szigorúan betartjuk az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer előírásait .  

2015-ben ismét sikerült egy új Toyota targoncát vásárolni, valamint új fajsúly szerinti 

szeparátort építettünk be az olasz gépsorhoz és az év végére megtörtént az irodaház 

felújítása is.  Elmondhatjuk, hogy az említett  beruházások jelentős előrelépést 

jelentenek a minőségi, versenyképes munka terén, és mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy üzemünk ismét teljes kapacitással működhessen. 

 

Elért eredményeinket az alábbi táblázat mutatja:   

Feldolgozott és fémzárolt mennyiségek 2015-ben 

 

Faj Össz.szárított, tisztított 

és feldolgozott 

mennyiség (kg) 

Fémzárolt  

Súly(kg) 

Zsák   (db) 

Kalászos 4.001.438 3.302.910 43.569 

Kukorica 2.678.276 447.145 21.847 

Napraforgó 969.406 96.1192 95.889 

Szója 1.751.940 1.090.290 (folyamatban)  24.585 

Cirok 111.858 54.778 2.600 

Repce 94.820 29.563 4.214 

Egyéb 43.113 13.820  

Bérmunkák értéke: 

Kukorica: 150.172.698.- Ft,  Napraforgó: 68.841.273.- Ft  Egyéb:  24.090.147.- Ft 
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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: 2015 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, 

2016.03.25. 

 
 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 Piacos Őszi búza 2003  

16 GK Békés Őszi búza 2005  

17 GK Csillag Őszi búza 2005  

18 GK Szala Őszi búza 2005  

19 GK Hunyad Őszi búza 2005  

20 GK Fény Őszi búza 2006  

21 GK Göncöl Őszi búza 2009  

22 GK Rozi Őszi búza 2010  

23 GK Hajnal Őszi búza 2010  

24 GK Körös Őszi búza 2010  

25 GK Berény Őszi búza 2010  

26 GK Vitorlás Őszi búza 2010  

27 GK Futár Őszi búza 2011  

28 GK Szilárd Őszi búza 2012  

29 GK Pilis Őszi búza 2013  

30 GK Marcal Őszi búza 2013  

31 GK Igéret Őszi búza 2014  

32 GK Bakony Őszi búza 2015  

33 GK Március Tavaszi búza 2008  

34 GK Bétadur Őszi durum búza 1996  

35 GK Selyemdur Őszi durum búza 2001  

36 GK Julidur Őszi durum búza 2015  

37 Wibro Őszi rozs 1998 honosítás 

38 GK Szemes Őszi tritikálé 2010  

39 GK Maros Őszi tritikálé 2015  

40 GK Rege Őszi tritikálé 2008  

41 GK Idus Tavaszi tritikálé 2008  

42 GK Sztáromega Őszi árpa 1987  

43 Plaisant Őszi árpa 1988 honosítás 

44 Rezi Őszi árpa 1998  

45 GK Stramm Őszi árpa 2002  

46 GK Judy Őszi árpa 2004  

47 Bivoy Tavaszi árpa 2002 honosítás 

48 Hendrix Tavaszi árpa 2004 honosítás 

49 GKS Habzó  Tavaszi sörárpa 2007  

50 GK Toma Tavaszi árpa 2014  

51 GK Árpád Csupasz őszi árpa 1991  
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1. Melléklet folytatása. A GK Kft érvényes állami elismeréssel rendelkező növényfajtái, 

Szeged, 2016.03.23. 

 

 
 Fajta neve Növényfaj Elismerés éve Megjegyzés 

52 GK Pillangó Tavaszi zab 1989  

53 GK Kormorán Tavaszi zab 2009  

54 GK Zalán Csupasz tavaszi zab 1993  

55 GK Impala  Őszi zab 2005  

56 GK Erika Mohar 2004  

57 Oberon Pohánka 2006  

58 Alföldi-1 Szemes cirok 1987  

59 GK Zsófia Szemes cirok 1999  

60 GK Emese Szemes cirok 2005  

61 Róna-5 Siló cirok 2002  

62 Róna-1 Siló cirok 2004  

63 GK Áron Siló cirok 2013  

64 Akklimat Szudánifű 1984  

65 Zöldike Szudánifű 1998  

66 GK Csaba Sirok x szudánifű hibrid 1998  

67 Szegedi 185 Seprűcirok 1981 átadva 

68 Szegedi Szlovák Seprűcirok 1990 átadva 
69 Szegedi 1023 Seprűcirok 1991 átadva 
70 Dia Seprűcirok 1998 átadva 
71 Szilárd Seprűcirok 2000 átadva 
72 Szegedi 1990 Seprűcirok 2012 átadva 
73 GKT Tetra Vöröshere 1983  

74 GKT Junior Vöröshere 1984  

75 Kiszombori Sütőtök 1988  

76 Fertődi 2 Köles 1959  

77 GKT-Piroska Köles 2000  

78 GK Alba (3012) Köles 2007  

79 Makói őszi Fokhagyma 1975 átadva 
80 Lelexir Fokhagyma 2003 átadva 
81 Makói bronz Vöröshagyma 1980 átadva 
82 Makói CR Vöröshagyma 1982 átadva 
83 Makói fehér Vöröshagyma 1999 átadva 
84 Makométa Vöröshagyma 2001 átadva 
85 GK-70 Napraforgó fajta 1975  
86 Viki Napraforgó hibrid 1988  
87 Bambó =U55E Napraforgó hibrid 1988  

88 Ex-399 Napraforgó hibrid 1992  

89 Marica-2 Napraforgó hibrid 1994  

90 Sonrisa Napraforgó hibrid 1996  

91 Magóg Napraforgó hibrid 1999  

92 Manitou Napraforgó hibrid 2003 vetőmag exportra 

93 Walcer HO Napraforgó hibrid 2011  

94 Új Fertődi Őszi káposztarepce 1967  

95 GK Helena Őszi káposztarepce 1991  

96 GK Rita Őszi káposztarepce 1993  

97 GK Lilla Őszi káposztarepce 1998  

98 GK Gabriella Őszi káposztarepce 2000  

99 GK Olívia Őszi káposztarepce 2000  

100 GK Trendi HO Őszi káposztarepce 2011  

101 GK Csenge Őszi káposztarepce 2015  
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1. Melléklet folytatása. A GK Kft érvényes állami elismeréssel rendelkező növényfajtái, 

Szeged, 2016.03.23. 

 

 

 
 Fajta neve Növényfaj Elismerés éve Megjegyzés 

102 Juliet Olajlen 2002  

103 Nikol Olajlen 2006  

104 Zoltan Olajlen 1996  

105 Pannónia kincse Szója 2008  

106 Szegedi DC 488 Hibridkukorica 1979  

107 Bella TC Hibridkukorica 1993  

108 Szegedi TC 259 Hibridkukorica 1994  
109 Szegedi TC 367 Hibridkukorica 1996  

110 Szegedi SC 352 Hibridkukorica 2002  
111 Szegedi TC 377 Hibridkukorica 2002  

112 Szegedi SC 271 Hibridkukorica 2002  

113 Szegedi TC 376 Hibridkukorica 2002 vetőmag exportra 
114 Eric Hibridkukorica 2003  

115 Ametiszt Hibridkukorica 2004  
116 Shakira Hibridkukorica 2005  

117 Sarolta Hibridkukorica 2006  

118 Csanád Hibridkukorica 2006  
119 Kenéz Hibridkukorica 2006  

120 Szegedi 521 Hibridkukorica 2006  
121 Szegedi 386 Hibridkukorica 2009  

122 TK 202  Hibridkukorica 2012  
123 TK 195 (Szegedi 221) Hibridkukorica 2012  

124 TK 175 (Szegedi 220) Hibridkukorica 2012  

125 GKT 211 Hibridkukorica 2013  
126 GKT376 Hibridkukorica 2014  

127 

128 

GKT 3213 Hibridkukorica 2015  
128 Kenéz CR Hibridkukorica 2015  

129 Kazár Hibridkukorica 2008 Csak Szlovákiában 

130 Boglár Hibridkukorica 2008 Csak Szlovákiában 
131 Szegedi 475 Hibridkukorica 2012 Csak Romániában 

     

Összes fajta:         131 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) 

 

 

Fajta neve Növényfaj 
Bejelentés 

típusa 

Bejelentés 

ügyszáma 

Lajstrom 

szám 

Bejelentés 

dátuma 

GK Áron Silócirok n. f. olt. F1400004 172 2014.03.04. 

GK Pilis Őszi búza n. f. olt. F1400002 171 2014.02.18 

TK 202 Kukoricahibrid n. f. olt. F1300003 167 2013.03.12. 

TK 195 Kukoricahibrid n. f. olt. F1300004 166 2013.03.12. 

TK 175 Kukoricahibrid n. f. olt. F1300005 165 2013.03.12. 

GK Kőrös Őszi búza n. f. olt. F1100010 144 2011.02.08. 

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 Berény Őszi búza n. f. olt. F1100005 132 2011.02.08. 

GK Március Őszi búza n. f. olt. F1000011 131 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 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 
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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 

SRE-2 Szemescirok vonal szab. P9502429 217826 1995.08.17 

Akkl-2 Szudánifű vonal szab. P9502411 217184 1995.08.16 

GK Csaba Szudánifűhibrid szab. P9502394 217183 1995.08.15 

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: 37 db növényfajta oltalom, 13 db szabadalom 
 

3. Melléklet. A GK Kft. érvényes, folyamatban levő növényfajta-oltalmi és szabadalmi 

bejelentései. (n. f. olt.=növényfajta oltalom, szab.= szabadalom) 

 

20 növényfajta oltalom és egy ipari szabadalom 

Fajta neve Növényfaj 
Bejelentés 

típusa 

Bejelentés 

ügyszáma 

Bejelentés 

dátuma 

GKT 3213 Kukoricahibrid n. f. olt. F1500024 2015.09.15. 

GKT 384 Kukoricahibrid n. f. olt. F1500023 2015.09.15. 

TK 260 Kukoricahibrid n. f. olt. F1500022 2015.09.15. 

Dekánia Kukoricahibrid n. f. olt. F1500021 2015.09.15. 

GKT 381 Kukoricahibrid n. f. olt. F1500020 2015.09.15. 

IDA MGT Kukoricahibrid n. f. olt. F1500019 2015.09.15. 

GKT 271 Kukoricahibrid n. f. olt. F1500018 2015.09.15. 

Dorka MGT Kukoricahibrid n. f. olt. F1500017 2015.09.15. 

GK Szilárd Őszi búza n. f. olt. F1500012 2015.07.02. 

Farmsugro 180 Cirok n. f. olt. F1500011 2015.03.31. 

GK Toma Tavaszi árpa n. f. olt. F1500010 2015.03.31. 

GK Ígéret Őszi búza n. f. olt. F1400029 2014.11.26. 

GKT 211 Kukoricahibrid n. f. olt. F1400015 2014.08.26. 

GKT 270 Kukoricahibrid n. f. olt. F1400016 2014.08.26. 

Salonta Kukoricahibrid n. f. olt. F1400017 2014.08.26. 

GKT 372 Kukoricahibrid n. f. olt. F1400018 2014.08.26. 

GKT 376 Kukoricahibrid n. f. olt. F1400019 2014.08.26. 

GKT 413 Kukoricahibrid n. f. olt. F1400020 2014.08.26. 

GKT 414 Kukoricahibrid n. f. olt. F1400021 2014.08.26. 

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 vagy forgalmazott fajtái, hibridjei 

Anglia  Olajlen  Barbara, Zoltán, Juliet, Emma 

Ausztria  Silócirok  Róna 1  

Szemes cirok  Alföldi1, GK Emese 

Szudáni fű  GK Csaba 

Napraforgó  Sprint 

Kukorica  Dekania 

Cseh Köztársaság 
  

 Napraforgó  Gallix, Parma 

 Silócirok Farmsugro 

Dél-Afrika  Napraforgó  Viki, Bambo, Marica 2 

Franciaország   Napraforgó  DK3828, Gallix, Parma, Vidoc 

Fehéroroszország  Kukorica  TK 202, Sarolta, TK 175, TK 195, GS210  

Horvátország  Őszi búza  GK Kalász, GK Bétadur, GK Selyemdur 

Lengyelország  Silócirok  Róna 1  

Litvánia Kukorica IDA MGT 

Moldávia Kukorica IDA MGT, GS210, GS260, Sarolta 

Németország  Silócirok  Róna 1,  

  Szemes cirok  Alföldi 1, GK Emese 

 Szudáni fű  GK Csaba  

Oroszország  Kukorica  Sarolta, TK202, TK 175, TK 195, GS180, GS210, GS240 

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, Csenge, Réka 

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, 

Salonta, GKT414, GKT413 

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 búza  Szala, Hajnal 

 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 

 

  



 

 

219 

 

 

5/a. Melléklet.  

A Gabonakutató Nonprofit Kft. publikációi 2015-ben 

 

Tudományos értékű publikációk (impakt faktorral rendelkező folyóiratokban) 

1. LEHOCZKI-KRSJAK,  SZ., VARGA, M., MESTERHÁZY, Á. (2015) : Distribution 

of prothioconazole and tebuconazole between wheat ears and flag leaves following 

fungicide spraying with different nozzle types and flowering. Pest Management  

Science  71.1:105-113. Impact Factor: 2.694 (2014) 

2. MESTERHÁZY, Á., LEHOCZKI-KRSJAK S., VARGA, M., Szabó-Hevér, Á., 

TÓTH, B., Lemmens, M., (2015): Breeding for FHB resistance via Fusarium 

damaged kernels and deoxynivalenol accumulation as well as inoculation methods in 

winter wheat. Agricultural Sciences 6:970-1002. Google-based Impact Factor: 

0,76 

3. Mihálik, D., Klcova, L., Ondreicková, K., Hudcovicová, K., Gubisová, M., 

Klempová, T., Certik, M., PAUK, J., Kraic, J. (2015): Biosynthesis of essential 

polyunsaturated fatty acids in wheat triggered by expression of artificial gene. 

International Journal of Molecular Sciences, 16(16),  30046-30060. Impact 

Factor: 2,862(2014);  5-year IF: 2.983(2014) 
 

 

 

Tudományos értékű publikációk (impakt faktorral nem rendelkező folyóiratokban, 

kiadványokban) 

1. ÁCS, E., PETRÓCZI, I., KOVÁCS, ZS., SZABÓNÉ CZANK, B., LANGÓ, B., 

BÓNA, L. (2015) : Quality properties of triticale in long-term fertilization trials. In 

Wegels, P., Tömösközi, S., Auger, F. (Eds) Cereals & Europe  Spring Meeting: Final 

Programmme  Budapest, Hungary 27-29 April 2015.  p. 37. 

2. BÓNA, L., ÁCS, E., Tömösközi, S., LANGÓ, B. (2015): Triticale and-use: 

technological and nutritional aspects. In Wegels, P., Tömösközi, S., Auger, F. (Eds) 

Cereals & Europe  Spring Meeting: Final Programmme. Budapest, Hungary 27-29 

April 2015 p. 23. 

3. CSŐSZ, M., TAR, M., Poós, B., Birtáné Vass, Zs., TÓTH, B., ÓVÁRI, J., JAKAB, 

T., FALUSI, J., PURNHAUSER, L., Vida, Gy., MATUZ, J., KAPÁS, M., 

PETRÓCZI, IM. (2015): Three years of stripe rust (2013-2015) in Hungary. 3rd 

Conference of Cereal Biotechnology and Breeding / CBB3,  Berlin, Germany Nov 2-

4, 2015 p.24. 

4. FÓNAD, P., PALÁGYI, A., BÓNA, L., Áy, Z., Várhelyi, Z. (2015): Development of 

green fodder mixture with high protein content. 14th Alps-Adria Scientific Workshop. 

Neum, Bosnia-Hecegovina In: Növénytermelés Vol. 64. Suppl. pp. 83-86. 

5. GYÖRGY, A., TÓTH, B., VARGA, M., Sinka, M., PUGRIS, T., MESTERHÁZY Á. 

(2015):  Investigation of susceptibility window to Fusarium head blight in wheat 

genotypes with different resistance level. In: Pannonian Plant Biotechnology 

Association Conference “ Integration of fundamental research into the practical 

agriculture” Progress and Perspectives. Ljubljana, Slovenija June 8-10, 2015. pp.21-

22. 

6. GYÖRGY, A., TÓTH, B., VARGA, M., Sinka, M., PUGRIS, T., MESTERHÁZY Á. 

(2015):  Susceptibility window of Fusarium head blight in wheat genotypes with 

different resistance level. In: Fanelli, F., Somma, S. (Eds): EFS 13;  13th European 

Fusarium Seminar: Book of Abstracts – Fusarium Pathogenicity, Mycotoxins, 



 

 

220 

 

 

Taxonomy, Genomics, Biosynthesis, Metabolomics, Resistance, Disease Control. 

Martina Franca, Italy 10-14 May 2015 p. 167. 

7. KAPÁS, M., CSŐSZ, M., PAUK, J., LANTOS, CS., TAR, M., LAJTÁR, T., Fu, D., 

Wu, Jia., Zhang, H., Wu, Jin., PURNHAUSER, L. (2015) : Identification of yellow 

rust resistance genes in European winter wheat cultivars.  3rd Conference of Cereal 

Biotechnology and Breeding / CBB3,  Berlin, Germany Nov 2-4, 2015 p.13. 

8. LANTOS, C., Jenes, B., MESTERHÁZY Á., BÓNA, L., Jancsó, M., NAGY E., 

PURNHAUSER, L., PAUK, J. (2015): DH technology in cereal science and breeding.. 

In: Pannonian Plant Biotechnology Association Conference “ Integration of 

fundamental research into the practical agriculture” Progress and Perspectives. 

Ljubljana, Slovenija June 8-10, 2015  pp.11-12. 

9. MESTERHÁZY, Á., VARGA, M., GYÖRGY, A., Lemmens, M.,  TÓTH, B. (2015): 

Improvement of variety registration system in wheat: role of FHB traits, inoculation 

methods and the problem of DON overproduction. In: Fanelli, F., Somma, S. (Eds): 

EFS 13;  13th European Fusarium Seminar: Book of Abstracts – Fusarium 

Pathogenicity, Mycotoxins, Taxonomy, Genomics, Biosynthesis, Metabolomics, 

Resistance, Disease Control. Martina Franca, Italy 10-14 May 2015  p.79. 

10. Nagy, É., Kondic-Spika, A., LANTOS C., CSEUZ, L., Sass, L., Dudits, D., Vass, I., 

PAUK, J. (2015): Wheat phenotyping for abiotic stresses via complex stress 

diagnostic system.  In: Pannonian Plant Biotechnology Association Conference “ 

Integration of fundamental research into the practical agriculture” Progress and 

Perspectives. Ljubljana, Slovenija June 8-10, 2015  p. 29. 

11. Poós B., Birtáné Vas Zs., Vida G.., CSŐSZ Lné (2015):A sárgarozsda fertőzés hatása 

az őszi búzafajták szemtermésére 2013-ban és 2014-ben. Georgikon for Agriculture: A 

Multidisciplinary Journal in Agricultural Sciences 19.1: 52-56. 

12. Poós B., Vida G., CSŐSZ Lné (2015): A sárgarozsda járványdinamikájának elemzése 

az őszi búza posztregisztrációs kísérletekben. 61. Növényvédelmi Tudományos 

Napok, Összefoglalók. Budapest 2015.febr.17-18. p.42. 

13. SZABÓ B., TOLDINÉ TÓTH É., TÓTH B., VARGA M., KOVÁCS N., 

LEHOCZKY-KRSJAK, SZ.,Bagi F., Varga J., MESTERHÁZY Á. (2015): Magyar és 

szerb kukoricahibridek ellenállósága gombákkal szemben, 2012-2013. Georgikon for 

Agriculture: A Multidisciplinary Journal in Agricultural Sciences 19.1: 57-64. 

14. SZABÓ, B., TOLDINÉ TÓTH, É., TÓTH, B., VARGA, M., KOVÁCS, N., 

LEHOCZKY-KRSJAK, S., Szőke, Cs., MESTERHÁZY, Á. (2015): Examination of 

resistance against Fusarium and Aspergillus species in maize. . In: Pannonian Plant 

Biotechnology Association Conference “ Integration of fundamental research into the 

practical agriculture” Progress and Perspectives. Ljubljana, Slovenija June 8-10, 2015  

p. 38.  

15. Takacs, A., Horvath, J., Gaborjanyi, R., PAPP, M., Apro, M., Kelemen, A. (2015) : 

Brome streak mosaic virus (BrSMV) with an increasing importance in southern 

Hungary. In the 5th Scientific Future Group Conference. Global Summit in 

Virology.27-29 August, 2015. Dubai UAE.   Abstracts p.14. 

16. TÓTH, B., VARGA, M., MESTERHÁZY, Á., GYÖRGY, A., SZABÓ, B., Varga, J. 

(2015): Role of Fusaria and other fungi in mycotoxin contamination of maize in 

Hungary. In: Fanelli, F., Somma, S. (Eds): EFS 13;  13th European Fusarium Seminar: 

Book of Abstracts – Fusarium Pathogenicity, Mycotoxins, Taxonomy, Genomics, 

Biosynthesis, Metabolomics, Resistance, Disease Control. Martina Franca, Italy 10-14 

May 2015  p.157. 
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ISBN jelű könyvekben megjelent absztraktok , könyvfejezetek 

1. ÁCS, E., PETRÓCZI, I., KOVÁCS, ZS., LANGÓ, B., Véha, A., Ács, K., BÓNA, L. 

(2015) : Quality parameters of triticale varieties in long-term fertilization trials. 3nd 

Conference of Cereal Biotechnology and Breeding: Book of Abstracts pp. 16-17. 

Berlin, Germany  ISBN 978 963 05 9668 8 

2. ÁCS E., PETRÓCZI I., KOVÁCS ZS., SZABÓNÉ CZANK B., LANGÓ B., BÓNA 

L. (2015) : Rozsbuza fajták minőségi jellemzőinek változása műtrágya 

tartamkísérletben. In: Veisz Ottó (szerk.): XXI. Növénynemesítési Tudományos 

Napok Összefoglalók. MTA ATK Martonvásár, 2015. március 11-12.  p. 57.  ISBN: 

978-963-8351-43-2 

3. Áy Z., Molnár S., Szendrei Z., Megyeri M., Mikó P., FÓNAD P., PURGEL SZ., 

MIHÁLY R., PALÁGYI A., BÓNA L. (2015): Új irányvonal a kalászosok 

nemesítésében: szelekció a teljes zöld növény fehérjetartalmára – félüzemi kísérletek 

biogazdálkodásban. In: Veisz Ottó (szerk.): XXI. Növénynemesítési Tudományos 

Napok Összefoglalók. MTA ATK Martonvásár, 2015. március 11-12.  p. 35.  ISBN: 

978-963-8351-43-2 

4. BÓNA L. (2015): Baross László a nagy bánkúti búzanemesítő és máig ható 

munkássága. In: Vincze P. (szerk.) Magyar Tudós Tárlat – 2015. Budapest OMGKDK 

pp. 22-24. ISBN: 978-963-9061-09-5 

5. BÓNA, L., ÁCS, E., LANTOS, C., PAUK, J., Tömösközi, S., LANGÓ, B. (2015): 

Novel results in triticale utilization: Technological and nutritional aspects. In: Behl, 

R.K., Sings, A.P. , Lal, A.B., Haesaert, G. P. (Eds) Production and Processing of Food 

Crops for Value Addition: Technology and Genetic Options. Jodhpur, Agrobios pp. 

127-140. ISBN: 978 938 1191 05 7 

6. BÓNA L., PURGEL SZ. (2015) : Kitüntetésben részesült és elhunyt magyar 

növénynemesítők, 2014. In: Veisz Ottó (szerk.): XXI. Növénynemesítési Tudományos 
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Dr. Cseuz László, Dr. Beke Béla: A minőségi búza termesztésének létjogosultsága a szegedi 

biológiai alapok szemszögéből (Gabonaforgó, Regionális Workshop 2015, 

2015 február 18 Tokaj, 2015 február 24 Siófok) 

Cseuz L, Pauk J. Selection for drought tolerance in a wheat breeding program 

The 26th Even-Ari Memorial Conference, Israeli – Hungarian scientific workshop on 

sustainable agriculture.Agriculture and Biotechnology of Drylands and Drought-stricken 

Areas 26-27 April 2015 Sde Boker, Israel 

Cseuz László: A kalászos nemesítés válaszai a klímaváltozásra. (Gazdag Gazda Konferencia 

Sorozat, Magro.hu, Budapest, Kaposvár, Berettyóújfalu, Szeged) 

Cseuz László: Búzanemesítés egy változó világban.'Fascination of Plants Day 2015' Szent-

Györgyi Albert Agóra,2015 május 16,  

Cseuz László: Kalászos gabonák szelekciója szárazságtűrésre. II. NAIK Napok Szarvas, 

2015. december 11. 

 

Csősz Lászlóné 

Csősz L-né (2015): Visszatekintés, problémák, tervek. Kutatói értekezlet, Gabonakutató 

Nonprofit Közhasznú Kft., Szeged, 2015. február 12. 

Csősz L-né (2015): A búza betegségei. Kiszombor, Dénesmajor, 2015. február 23. 

Csősz L-né – Petróczi I. M. (2015): A sárgarozsda két éve!? Eredmények és tapasztalatok. 

Cheminova „Tavaszi szezonnyitó”, Tapolca, 2015. február 26-27.  

Csősz L-né – Petróczi I. M. (2015): A sárgarozsda két éve!? Eredmények és tapasztalatok. 

Cheminova „Tavaszi szezonnyitó”, Hajdúszoboszló, 2015. március 13-14. 

Csősz L-né (2015): Az őszi búza betegségekkel szembeni ellóképességének javítását szolgáló 

módszerek és alkalmazásuk a nemesítésben. SZIE Növénynemesítési Tanszék, 

Gödöllő, 2015. 03. 20. 

Csősz L-né (2015): Az őszi búza biotróf kórokozói. SZIE, Szeged – Szarvas, 2015. március 

31. 

Csősz L-né (2015): Az őszi búza nekrotróf kórokozói. SZIE, Szeged – Szarvas, 2015. március 

31. 

Csősz L-né (2015): A búza betegségei. SZIE Növényvédelmi Intézet, Gödöllő, 2015. április 2. 
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Csősz L-né (2015): A búza betegségei az élelmiszer biztonság tükrében. Debreceni Egyetem 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, BSc MSc 

képzés keretében 2015.május 11. 

Csősz L-né (2015): Amikor a növények orvoshoz mennek. Növények Napja és a Fény éve, 

Szent-Györgyi Albert Agóra – Szeged, 2015. május 16. 

Csősz L-né (2015): Kórtani aktualitások a kalászosokban. Regionális őszi búza bemutató 

Kocs, 2015. 

Csősz L-né (2015): Kórtani aktualitások a kalászosokban. Regionális őszi búza bemutató 

Lippó, 2015. 

Csősz L-né (2015): A búza betegségei és az ellenük való védekezés különböző módszerei. 

SZIE Növényvédelmi Intézet és Növénynemesítési Tanszék, Gödöllő, 2015. 10. 05. 

Tar Melinda, Barabás Zoltán†, Matuz János, Kertész Zoltán, Kertész Csilla, Beke Béla, Cseuz 

László, Purnhauser László, Pauk János, Mesterházy Ákos, Papp Mária, Petróczi István 

Mihály, Bóna Lajos, Fónad Péter, Óvári Judit, Tóth Beáta, Falusi János, Csősz 

Lászlóné (2015): A szegedi búzafajták felnőttkori szárrozsda ellenállóságának 

változása genetikai hátterük tükrében - IV. Gabonakutató Fórum, Szeged, 2015. 

november 18-19. 

Csősz Mária, Tar Melinda, Poós Bernát, Birtáné Vass Zsuzsanna, Tóth Beáta, Óvári Judit, 

Jakab Tímea, Falusi János, Purnhauser László, Vida Gyula, Matuz János, Kapás 

Mariann, Petróczi István (2015): A sárgarozsda három éve (2013‐2015) 

Magyarországon - IV. Gabonakutató Fórum, Szeged, 2015. november 18-19. 

 

Falusi János 

Falusi Jánosné, Falusi János:  Génikus hímsterilitás alkalmazása a hibridrepce nemesítésében. 

Gabonakutató Fórum Szeged, 2015 november 18-19. 

Falusi János, Falusi Jánosné: A hibrid árpa nemesítés helyzete. Gabonakutató Fórum Szeged, 

2015 november 18-19. 

Jakab Tímea: A szója gyomirtásának lehetőségei. Gabonakutató Fórum Szeged, 2015 

november 18-19. 

Kukorica Főosztály 

 

Kétegyházi gazdanapok, 2015. január 29. Kétegyháza 

Kardos Róbert: Kukorica agrotechnikai kísérletek 2013-2014.  

 

Előadás SzIE MSc hallgatóknak Szeged, Gabonakutató NP Kft, 2015. máj. 19. 

Mórocz Sándor: Szemelvények a kukoricanemesítés biotechnológiájából.  

 

Fórum, 2015. november 19. GK Kft. üvegházi terme, Szeged 

Mórocz Sándor: Kukoricanemesítésről kitekintéssel  

Kardos Róbert, Matusek Norbert, Szél Sándor, Kálmán László, Mórocz Katalin, Lehoczki‐
Krsjak Szabolcs: Kukorica vetésidő kísérletek 2014‐2015 tükrében  

Matusek Norbert, Pintér Zoltán, Szél Sándor, Kálmán László, Lehoczki‐Krsjak Szabolcs, 

Balassa György Szuper korai és igen korai kukorica hibridek másodvetésben 

 

II. NAIK Napok, NAIK Halászati Kutató Intézet és NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási 

Önálló Kutatási Osztály, Szarvas, 2015. december 10-11. 
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Lehoczki-Krsjak Szabolcs, Pintér Zoltán, Szél Sándor, Kálmán László, Móroczné Salamon 

Katalin, Mórocz Sándor, Matusek Norbert, Kardos Róbert, Ábrahám Éva Babett, Balassa 

György: A kukorica és cirok nemesítés válaszai a klímaváltozásra 

 

Országos kukorica, szója és takarmánycirok szakmai nap és fajtabemutató, 

Gabonakutató Nonprofit Kft., Kiszombor, Dénesmajor. 2015. szeptember 1.  

Lehoczki-Krsjak Szabolcs: Kukorica hibridjeink változó körülmények között 

Bácsi János, Matusek Norbert: Kukorica szántóföldi bemutató 

Rajki Erzsébet: Cirok szántóföldi bemutató 

 

Cirok gyomirtása - központban a parlagfű irtása – megyei szántóföldi bemutató és 

szakmai tanácskozás, Gabonakutató Nonprofit Kft., Kiskundorozsma, 2015. szeptember 

17. 

Kiss Ernő, Rajki Erzsébet: Szántóföldi bemutató 

 

Nyugat-dunántúli kukorica és szója fajtabemutató és termesztési tanácskozás, 

Táplánszentkereszt, 2015. szeptember 10. 

Lehoczki-Krsjak Szabolcs: Kukorica hibridjeink változó körülmények között 

Balassa György, Vadvári László, Virágné Pintér Gabriella: Szántóföldi bemutató 

 

Langó Bernadett 

Tritikálé genotípusok beltartalmi értékeinek vizsgálata. Langó Bernadett, Ács Péterné, Bóna 

Lajos, Tömösközi Sándor. MTT-NAIK PhD konferencia, Budapest, 2015. 01. 22. 

Nutritional features of triticale as affected by genotype, crop year and location. Bernadett 

Langó, Erika Ács, Lajos Bóna, Sándor Tömösközi. 14th European Young Cereal Scientists 

and Technologists Wprkshop, Dánia, koppenhága, 2015. 04. 15.17. 

Helyzetkép a gabonák funkcionális komponenseinek hasznosításáról. Tömösközi Sándor, 

Langó Bernadett, Fehér Anna, Szendi Szilvia. 359. NAIK Élelmiszer-tudományi 

Kutatóintézet és a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület Tudományos 

Kollokviuma, Budapest, 2015. 05. 29. 

szegedi tritikálé genotípusok szánhidrát-összetételének komplex jellemzése. Langó Bernadett, 

Bóna Lajos, Sarita Jaiswal, Ravindra Chibbar. Gabonakutató Fórum, Szeged, 2015.011. 18-

19. 

 

Papp Mária 

Papp, M., Fónad, P., Óvári, J., Ács, P-né, Tóth, B., Purnhauser, L., Beke, B., Cseuz, L. 2015. 

Búzanemesítés kimagasló beltartalmi minőségre és betegség-ellenállóságra. Gabonakutató 

Fórum, Szeged, 2015. nov. 18-19. 

 

 

Rezisztencia Kutatási Osztály 

 

Ács Katalin, Ács Erika, Varga Mónika, Tóth Beáta, Mesterházy Ákos: DON mennyiségének 

változása kovászos tésztában - IV. Gabonakutató Fórum 2015 

György Andrea, Tar Melinda, Pugris Tamás, Mesterházy Ákos, Cseuz László, Tóth Beáta: 

Asszociációs térképezés búzában: az SNP markerek alkalmazási lehetőségei - IV. 

Gabonakutató Fórum 2015 
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György Andrea, Tóth Beáta, Varga Mónika, Sinka Mónika, Pugris Tamás, Mesterházy Ákos: 

A fogékonysági ablak vizsgálata kalászfuzáriózissal szemben eltérő rezisztencia szintű búza 

genotípusokon - A SZAB Biológiai Szakbizottság Ünnepi Ülése"Élő és mesterséges kísérleti 

és elméleti modellek a modern biológiai ismeretszerzés szolgálatában" SZAB Székház, 2015. 

november 12. 

Mesterházy Ákos: Mikotoxinok az élelmiszerláncban – félelmek és megoldások. Egészséges 

természet + egészséges élelmiszer, = egészséges ember MTT konferencia, 2015. november 

20. 

Mesterházy Ákos: Nemesítés, kórtan, kórélettan, genetika. A növényi kórélettan születése, 

Budapest, MTA 2015. november 16. Király Zoltán 90. éves, MTA ünnepi ülés 

Mesterházy A: Resistance of maize and wheat against toxigenic fungi, Maringa University, 

előadás hallgatóknak, Brazília, 2015. szeptember 11. 

Mesterházy Ákos, Szabó Balázs, Kovács Nándor, Tóth Beáta, Varga Mónika: A csőpenész és 

a mikotoxin probléma jelentősége a kukoricában. Bayer Szakmai Tanácskozás, Gárdony, 

2015. november 3. 

Mesterházy Ákos, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs, Kovács Nándor, Varga Mónika, Tóth 

Beáta, Páll László, György Andrea, Szieberth Dénes: Élelmiszerbiztonság és 

rezisztencianemesítés. Hódmezővásárhely, 2015 április 24. 

Mesterházy Á, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs, Kovács Nándor, Varga Mónika, Tóth Beáta, 

Páll László, György Andrea, Szieberth Dénes: Hogyan termeljünk alacsony toxintartalmú 

kukoricát.  Talajközpontú termelés konferenca, Budapest, 2015. május 19. 

Mesterházy Ákos, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs , Kovács Nándor, Varga Mónika, Tóth 

Beáta, Páll László, Miskucza Péter, Szieberth Dénes: Toxinszennyezés, rezisztencia 

viszonyok és agronómia a kukorica takarmánybiztonság növelése érdekében. Déli-Farm Kft, 

Szeged, 2015. április 9.  

Mesterházy Ákos, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs, Kovács Nándor, Varga Mónika, Tóth 

Beáta, Szieberth Dénes: Toxinszennyezés, rezisztencia viszonyok és agronómia a 

takarmánybiztonság növelése érdekében. Biomin-Romer Labs, Szakmai nap, Gödöllő, 2015 

március 

Mesterházy Ákos, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs, Kovács Nándor, Varga Mónika, Tóth 

Beáta, Szieberth Dénes: Toxintermelő gombákkal szembeni ellenállóság, fajtaválasztás és a 

toxincsökkentés lehetőségei. Bonafarm Fórum, Dalmand, 2015 február 3. 

Mesterházy Ákos, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs, Kovács Nándor, Varga Mónika, Tóth 

Beáta, Szieberth Dénes:  Toxintermelő gombákkal szembeni ellenállóság és toxin szennyezés 

kukoricában,  és a fajtaválasztás. Monsanto Fórum, Pécs, 2015 január 15.  

Mesterházy Ákos, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs, Kovács Nándor, Varga Mónika, Tóth 

Beáta, Szieberth Dénes: Toxintermelő gombákkal szembeni ellenállóság és toxinszennyezés 

kukoricában. Monsanto Fórum, Felsőmocsolád, 2015 február 20. 

Mesterházy Ákos Tóth Beáta, György Andrea,Szabó Balázs, Varga Mónika, Toldiné Tóth 

Éva, Lehoczki-Krsjak Szabolcs,  Varga János, Szieberth Dénes: A rezisztencia kutatások és 

nemesítés eredményei búzában és kukoricában. TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0025 

pályázat, Záró Workshop, Kaposvár, 2015. november 30. 

Mesterházy Ákos Tóth Beáta, Varga Mónika, Toldiné Tóth Éva, Szabó Balázs: 

MIKOTOXINOK: ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG A 

GABONATERMELÉSBEN. MTA, A tudomány evolúciója:Valós és virtuális világok, MTA 

székház, 2015. november 19.  

Mesterházy Á., Varga M., György A., and Tóth B.: Current FHB control and management in 

wheat. Scab and Mycotoxin workshop. Brazil, 2015. 10th September 
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Mesterházy Á., Varga M., György A., and Tóth B.: Management l des Fusarium 

Aehrenbefalls imj Weizen. Current FHB control and management in wheat. Scab and 

Mycotoxin workshop. Brazil, 2015. 9th September 

Nagy Éva, Varga Mónika, Pauk János: Szárazságstressz‐fenotipizálás‐fenolok. Mi az 

összefüggés? - IV. Gabonakutató Fórum 2015 

Papp Mária, Fónad Péter, Óvári Judit, Ács Péterné, Tóth Beáta, Purnhauser László, Beke 

Béla, Cseuz László: Búzanemesítés kimagasló beltartalmi minőségre és betegség‐
ellenállóságra - IV. Gabonakutató Fórum 2015 

Tar Melinda, Barabás Zoltán†, Matuz János, Kertész Zoltán, Kertész Csilla, Beke Béla, Cseuz 

László, Purnhauser László, Pauk János, Mesterházy Ákos, Papp Mária, Petróczi István 

Mihály, Bóna Lajos, Fónad Péter, Óvári Judit, Tóth Beáta, Falusi János, Csősz Lászlóné: A 

szegedi búzafajták felnőttkori szárrozsda ellenállóságának változása genetikai hátterük 

tükrében - IV. Gabonakutató Fórum 2015 

Tóth Beáta, Cseuz László: Az őszi búza 2015. évi kórtani helyzetének elemzése - NÉBIH 

tanácskozás a 2015. évi gabonatermés élelmiszerbiztonsági kérdéseiről, Budapest, 2015. 

július 23. 

Tóth Beáta, Tar Melinda, György Andrea, Szabó Balázs, Pugris Tamás, Cseuz László: 

Kalászfehéredés búzában – okok és következmények - IV. Gabonakutató Fórum 2015 

Sinka Mónika. Biológus MSc szakdolgozat előadás: A fogékonysági ablak szerepe búza 

kalászfuzárium rezisztencia vizsgálatokban. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 

és Informatikai Kar. Témavezető: Prof. Dr. Mesterházy Ákos, Belső konzulens: Dr. Varga 

János. 2015. május 28. 

Varga Mónika, Berkesi Ottó, Darula Zsuzsanna, Fónad Péter, Mihály Róbert, Palágyi András: 

Fekete zab: Fekete zab: egy új fejezet a növényi pigmentek kutatásában - A SZAB Biológiai 

Szakbizottság Ünnepi Ülése"Élő és mesterséges kísérleti és elméleti modellek a modern 

biológiai ismeretszerzés szolgálatában" SZAB Székház, 2015. november 12. 

Varga Mónika, Cseh Attila, Palágyi András, Fónad Péter, Petróczi István: Az a szép..., akinek 

a szeme fekete? - IV. Gabonakutató Fórum 2015 

 

Egyéb poszterek:  

Csősz Mária, Tar Melinda, Poós Bernát, Birtáné Vass Zsuzsanna, Tóth Beáta, Óvári Judit, 

Jakab Tímea, Falusi János, Purnhauser László, Vida Gyula, Matuz János, Kapás 

Mariann, Petróczi István: A sárgarozsda három éve (2013‐2015) Magyarországon - IV. 

Gabonakutató Fórum 2015 

Ábrahám Éva Babett: A takarmánycirok termesztés lehetőségei és a sikeres termesztés 

kulcsai. Országos Kukorica, Szója és Takarmánycirok Szakmai Nap és Fajtabemutató. 

2014. szeptember 2., Szeged-Kiszombor.  

Balassa György: Szántóföldi bemutató, a kukoricanemesítés legújabb eredményei. Nyugat-

Dunántúli Kukorica és Szója Bemutató. Gabonakutató Nonprofit Kft. Növénynemesítő 

Állomása, Táplánszentkereszt. 2014. szeptember 9.  

Csősz Lászlóné – Petróczi István Mihály – Falusi János – Óvári Judit: A búza sárgarozsda 

járványszerű fellépése és a védekezés lehetőségei. IX. Növényorvosi Nap, 2014. 

november 12., Budapest. 

Csősz Lászlóné, Fónad Péter, Óvári Judit: Növénykórtani aktualitások a kalászosok öko- 

termesztésében. ÖMKI, 2014. 09. 10., Hadúböszörmény 

Csősz Lászlóné, Láda-Nagyhaska Edit, Gajdács Kálmánné, Berki László: Levélbetegségekkel 

szembeni ellenállóképesség javítása. MTA Növénykórtani szakosztályának kihelyezett 

ülése, Szeged, 2014. június 05. 
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Csősz Lászlóné, Petróczi István Mihály, Fónad Péter – Óvári Judit – Falusi János: A 2014. évi 

sárgarozsda járvány a nemesítők szemével. Magyar Növényvédelmi Társaság, 

Növénykórtani Szakosztály ülése, Budapest, 2014. október 3. 

Csősz Lászlóné: Az őszi búza betegségei. SzIE Növényvédelmi Tanszék, Növényorvos 

képzés (nappali), 2014. október 27. 

Csősz Lászlóné: Az őszi búza betegségei. SzIEgyetem Növényvédelmi Tanszék, Növényvédő 

szakmérnök képzés, 2014. március 28. 

Csősz Lászlóné: Csak a toxintermelő gombák okozhatnak problémát? Néhány szó az őszi 

búza levélbetegségeiről. MBT Szegedi Csoportjának 440. ülése 2014. április 3. 

Lehoczki-Krsjak Szabolcs: Versenyben vagyunk: új kukorica hibridekkel a nagyobb 

termésért. Országos Kukorica, Szója és Takarmánycirok Szakmai Nap és 

Fajtabemutató. 2014. szeptember 2., Szeged-Kiszombor.  

Matusek Norbert: Kukorica hibridek szántóföldi bemutatója. Országos Kukorica, Szója és 

Takarmánycirok Szakmai Nap és Fajtabemutató. 2014. szeptember 2., Szeged-

Kiszombor. 

Móroczné Salamon Katalin: Magas olajtartalmú organikus kukorica hibridek vizsgálata a 

Gabonakutató Kft.-ben. Projektzáró Konferencia. Körös-Maros Alapítvány, Gyulavári 

Kastély, Gyula, 2014. szeptember 30. 

Petróczi I. M.: A 2014. évi búza kísérletek eredményei (Évadnyitó vetőmag partnereknek) 

Szeged, 2014.09.04. (120 fő) 

Petróczi I. M.: 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, 2014.02.17-18. (40 fő) 

Petróczi I. M.: GOSZ Tápanyag-gazdálkodási kerekasztal, Budaörs, 2014.03.06. (120 fő) 

Petróczi I. M.: Kalászosok és olajnövényeink tápanyagellátása és védelme. „Békés Megyei 

Növényvédelmi Továbbképzés”, Békéscsaba, 2014.02.06. (80 fő) 
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6.A. Melléklet. A Gabonakutató Nonprofit Kft. fontosabb K + F partnerei 

 

Hazai kutatás, fejlesztési kapcsolatok: 

Alfaseed Kft, Karcag 

Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest 

AGRO Lippó ZRT. Lippó 

Agromag Kft, Szeged  

Aranykocsi  ZRT. Kocs 

ATK Martonvásár 

Baki Agrocentrum Kft, 

Bonafarm, Bóly 

DE AGTC Karcagi Kutatóintézete 

DE Növénytudományi Intézet Debrecen 

FVM Mezőgazd.Gépesítési Intézet Gödöllő  

Hód-Mezőgazda Zrt, Hódmezővásárhely 

Hungaroseed Kft, Budapest 

Júlia Malom Kft 

MBK Gödöllő 

Mezőhegyesi Ménes Birtok Zrt. 

MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged,  

Nagykun 2000 ZRT. Kisújszállás 

NAIK, KÉKI Budapest 

NÉBIH, Budapest 

Növényvédelmi Kutatóintézet Budapest 

Szent István Egyetem, Gödöllő  

SZTE Mérnöki kar, Szeged 

SZTE Mezőgazdasági Kar 

Hódmezővásárhely 

SZTE TTIK Mikrobiológia tanszék 

SZTE TTIK Növényélettan tanszék  

Vetőmag és Szárító Kft, Timár, Szabolcs 

 

6.B. Melléklet. A Gabonakutató Nonprofit Kft. fontosabb külföldi partnerei 
 

Külföldi kutatás fejlesztési kapcsolatok 

 

Academy of Agricultural Sciences, Kína 

Agrártud. Egyetem Temesvár, Románia 

AgriSem GmbH,Einbeck, Németország 

Bajor Technológiai és Fejlesztési Centrum 

CIMMYT Triticale Csoportja, Mexikó 

CNR Mikotoxin Intézet Bari, Olaszország 

Crop Breeding Institute of Heilongjiang, 

Dieckmann GmbH & Co. KG (nemesítési 

együttműködés), Németország 

Dow AgroSciences GmbH, Ausztria 

DSV (Deutsche Saatveredelung AG) 

Duna Nemesítőház, Bécs, Ausztria 

Harbin Növénynemesítési Intézet, Kína 

Himagromarketing, Kijev, Ukrajna 

Heilongjiang Agr. Academy of  Sci. Kina 

IFA Tulln,Ausztria 

IHAR-Radzikow, Lengyelország; 

Intern. Triticale Assoc., Armidale, Ausztrália 

ISTIS Bucharest 1, Románia 

Maisadour Semences, Franciaország 

Növénynemesítő Intézet, Lovrin, Románia 

Kutnowska Hodowla Buraka Cukruwego Sp. 

   Zo. o. Lengyelország 

Plant Breeding Co., Strzelcze, Malyszyn, 

Lengyelország 

Pöstyéni Nemesítési Kutatóintézet Szlovákia 

RWA, Ausztria 

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 

Summit-Agro  

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 Giessen, Németország 

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 

Zentai Kertészeti Tanszék, Szerbia 
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 7. Melléklet. A Gabonakutató Nonprofit Kft. 2015. évi rendezvényei, hazai és külföldi 

rendezvények, partnertalálkozók. 

 

Dátum 

2015 
Rendezvény leírása Szervező Helyszín 

Résztvevők 

létszáma, 

fő 

Területi 

képviselő, 

előadó 

01.20 Vevőtalálkozó   Markotabögöde 35 Vadvári László 

01.21 Szakmai találkozó Somlói Agrofor Kft. Csabrendek 42 
Garamszegi 

Tibor 

01.21 Vevőtalálkozó   Miskolc 52 
Nagyné 

Solymosi Mária 

01.27 Gazdanap 
Baki Agrocentrum 

Kft 
Bak 69 

Garamszegi 

Tibor 

01.27 Vevőtalálkozó Farmker Kft. Hajdúnánás 31 Bácsi János 

01.27-28 Szakmai találkozó Agrofor Zala Kft. Hévíz 105 
Garamszegi 

Tibor 

01.28-31 AGROmashEXPO Hungexpo Zrt. Budapest   
Kereskedelmi 

Főosztály 

01.29 Kétegyházi gazdanapok 
Boralis L.A.T. 

Hungary Kft. 
Kétegyháza 63 Bácsi János 

02.05 Szakmai rendezvény Balaton Agrár Zrt. Ordacsehi 29 Pongrácz Tibor 

02.03 Tavaszi vevőtalálkozó Agro M Zrt. Orosháza 37 Bácsi János 

02.10 Téli gazdatálkozó Dobra 2006 Kft. Bánd 32 
Garamszegi 

Tibor 

02.12 Tavaszi vevőtalálkozó 
Dr. Szabó 

Agrokémiai Kft 
Zalaszentgrót 33 

Garamszegi 

Tibor 

02.13 Gazdatalálkozó Teszér-Berek Kft. Pápateszér 54 
Garamszegi 

Tibor 

02.17 Roadshow 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. + 

Cargill Mo. Zrt. 

Szeged 93 
Kereskedelmi 

Főosztály 

02.19 Roadshow 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. + 

Cargill Mo. Zrt. 

Tokaj 80 
Kereskedelmi 

Főosztály 

02.19 Szakmai előadások 
Unser Lagerhaus 

Kft. 
Bükfürdő 67 Vadvári László 

02.24 Roadshow 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. + 

Cargill Mo. Zrt. 

Siófok 47 
Kereskedelmi 

Főosztály 

02.26 Roadshow 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. + 

Cargill Mo. Zrt. 

Kocs 34 
Kereskedelmi 

Főosztály 

05.28 

Kalászos gabona és repce 

tanácskozás és 

fajtabemutató 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 

Táplánszent-

kereszt 
  Cseuz László 

06.02 Kalászos Fajtabemutató 
Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Szeged   Cseuz László 

06.04 Kalászos Fajtabemutató 
Dél-Pest megyei 

Mg. Zrt. 
Cegléd   Beke Béla 

06.04 Kalászos Fajtabemutató Agrotermál Kft Öcsöd  Matuz János 
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7. Melléklet, folytatás. A Gabonakutató Nonprofit Kft. 2015. évi rendezvényei, hazai 

és külföldi rendezvények, partnertalálkozók. 

 

 

Dátum 

2015 
Rendezvény leírása Szervező Helyszín 

Résztvevők 

létszáma, 

fő 

Területi 

képviselő, 

előadó 

06.04 Kalászos fajtabemutató 
Gödöllöi 

Tangazdaság Zrt 
Kartal 40  Kalászos Főo. 

06.05 Kalászos Fajtabemutató 
Vetőmag és Szárító 

Kft. 
Timár-Szabolcs   Matuz J. 

06.05 Kalászos Fajtabemutató 
Agro-Lippó Zrt., GK 

Kft., MTA Mg.Int. 
Lippó   

Beke Béla, Csősz 

Lászlóné 

06.09 
Repce termesztési és 

fajtabemutató 

Répcevölgye 2001 

Kft 

Chernelházada

monya 
49 Vadvári László 

06.10 
Repce-Búza fajtabemutató 

és Agrárfórum 

Baki Agrocentrum 

Kft 
Bak 87 

Garamszegi 

Tibor 

06.11 Kalászos Fajtabemutató 

Nagykun 2000 Zrt., 

GK Kft., MTA Mg. 

Int. 

Kisújszállás 80  
 Beke Béla, 

Csősz Lászlóné 

06.11 Kalászos fajtabemutató Minerag Kft Szekszárd 140 Pongrácz Tibor 

06.12 
VI. Kalászos szántóföldi 

bemutató 

Mezőhegyesi 

Ménesbirtok Zrt. 
Mezőhegyes 140 Bácsi János 

06.12 
Kalászos fajta- és 

növényvédelmi bemutató 
Zal-Agro Zrt. Türje 32 

Garamszegi 

Tibor 

06.17 Kalászos fajtabemutató 
Nagylózsi Növény 

Kft. 
Sopronkövesd 40 Vadvári László 

06.17 Kalászos Fajtabemutató 

Aranykocsi Mg. Zrt., 

GK Kft., MTA Mg. 

Int. 

Kocs 60  
Beke Béla, Csősz 

Lászlóné 

06.25. Kalászos Fajtabemutató SzIE,  Gödöllő 120 Matuz János 

07.07 Repce bemutató   Vasszécseny 62 Vadvári László 

07.28 
Nyári szakember 

találkozó 

Kétegyházi 

Mezőgazdasági 

Szakképző Isk 

Kétegyháza 57 Bácsi János 

07.30 Szakmai tanácskozás 343 Kft. Demjén 46 Gyulai László 

08.18. 
Alföldi kenyér, szölő. bor 

konferencia, kiállítás 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 

NAIK Szölészeti KI 

Kecskemét 150 Bóna Lajos 

09.01 
Őszi búza és repce 

termesztési tanácskozás 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Szeged 100  Beke Béla 

09.01 

Országos kukorica, szója 

és takarmánycirok 

szakmai nap és bemutató 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 
Kiszombor 283 

Kereskedelmi 

Főosztály 

09.10 Kukorica fajtabemutató Kutas 95 Zrt. Berettyóújfalu 74 Bácsi János 

09.10 

Nyugat-dunántúli 

kukorica és szója 

fajtabemutató és 

termesztési tanácskozás 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 

Táplánszentker

eszt 
97 

Kereskedelmi 

Főosztály 
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7. Melléklet, folytatás. A Gabonakutató Nonprofit Kft. 2015. évi rendezvényei, hazai 

és külföldi rendezvények, partnertalálkozók. 

 

 

Dátum 

2015 
Rendezvény leírása Szervező Helyszín 

Résztvevők 

létszáma, 

fő 

Területi 

képviselő, 

előadó 

09.11 Kukorica fajtabemutató 
Baki Agrocentrum 

Kft 
Bak 98 

Garamszegi 

Tibor 

09.11 
Szántóföldi kukorica 

fajtabemutató 
Trigo-Fix Kft. Bóly 47 Pongrácz Tibor 

09.14 
Kukorica termesztési és 

fajtabemutató 

Répcevölgye 2001 

Kft 

Chernelházada

monya 
45 Vadvári László 

09.22 
Kukorica fajtabemutató, 

szakembertalálkozó 
Agro Kaba Kft. Kaba 58 Bácsi János 

09.23-27 

OMÉK Országos 

Mezőgazdasági Kiállítás 

és Vásár 

Magyar Turizmus 

ZRt. Agrármarketing 

Vezérigazgatóság 

Budapest 
  

Kereskedelmi 

Főosztály 

09.30 Hibridkukorica bemutató 
Hőgyészi 

Agrokémiai Kft. 
Regöly 59 Pongrácz Tibor 

10.01 
Szántóföldi kukorica 

fajtabemutató 

Agrocoord Kft - 

Németh Lajos e.v. 
Nagykanizsa 55 

Garamszegi 

Tibor 

10.08 
Kukorica szántóföldi 

bemutató 
  

Selice - 

Szlovákia 
  Barczi Sándor 

10.13 
Ekecsi szántóföldi 

bemutató 
AGRITEC spol s.r.o. Ekecs (Okoč) 48 Barczi Sándor 

11.05 Fajtakísérlet bemutató 
Kunszigeti Zöld 

Mező Mg.Szöv. 
Kunsziget 32 Vadvári László 

11.12-13 Szakmai rendezvény   Vasszécseny 81 Vadvári László 

11.18. 
Termékbemutató és 

kostoló 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft., FM 
Budapest 100 Ács Péterné 

12.11 Szakmai rendezvény Trigo-Fix Kft. Bóly 72 Pongrácz Tibor 

12.30 Évzáró rendezvény 
Agrocoord Kanizsa 

Kft. 
Nagykanizsa 87 

Garamszegi 

Tibor 

      

 
Búzabemutató Szegeden, 2015 június 2. 
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8. Melléklet: A Gabonakutató Nonprofit Kft üzemi fajtakísérletei 2015-ben 

 

 

Megye Kukorica Szója Őszi káp.repce Őszi kalászos 

Bács-Kiskun 

Mélykút Újmohács   Jánoshalma 

Tiszaalpár       

Újsolt       

Baranya 

Belvárdgyula Bóly   Újmohács 

Bóly     Lippó 

Lippó     Eszterágpuszta 

      Véménd 

Békés 

Dombegyház Dombegyház   Mezőhegyes 

Kétegyháza Kétegyháza   Szarvas 

Mezőberény Körösújfalu   Csorvás 

Mezőhegyes Mezőhegyes     

Orosháza Ecsegfalva     

  Vésztő     

Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaj Alsódobsza   Mezőkövesd 

Csongrád 

Apátfalva     Hódmezővásárhely 

Maroslele     Székkutas 

Szeged       

Fejér 
Enying     Tordas 

Székesfehérvár       

Győr-Moson-Sopron 
Nagylózs     Nagylózs 

      Csorna 

Hajdú-Bihar 

Biharkeresztes     Biharnagybajom 

Földes     Nádudvar 

Hajdúdorog     Debrecen 

Heves         

Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászapáti Kunhegyes   Jászapáti 

Jászfényszaru     Kisújszállás 

      Jászboldogháza 

      Öcsöd 

Komárom-Esztergom 
Ete     Kocs 

      Bábolna 

Pest 
Cegléd     Cegléd 

Kiskunlacháza     Kiskunlacháza 

Somogy 

Kánya     Magyaratád 

Kéthely     Somogyszil 

Magyaratád     Szőlősgyörök 

Ságvár       

Somogyjád       

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Kisléta     Tiszavasvári 

Nyírgyulaj       

Tiszavasvári       

Tolna 

Dalmand     Dalmand 

Dombóvár     Szekszárd 

Gyönk     Iregszemcse 

Nagykónyi       

Szekszárd       

Tamási-Fornádpuszta       
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8. Melléklet, folytatás: A Gabonakutató Nonprofit Kft üzemi fajtakísérletei 2015-ben 

 

 

 
Megye Kukorica Szója Őszi káp.repce Őszi kalászos 

Vas 

Bozzai     Répcevölgye 

Chernelházadamonya     Szombathely 

Vép       

Veszprém Békás   Dabronc Gógánfa 

Zala 

Bak Bak Bak Bak 

Egervár   Nagykanizsa Hahót 

Nagykanizsa   Pacsa Zalaszentgrót 

Pacsa   Pókaszepetk Zalaszentiván 

Pókaszepetk   Zalaegerszeg   

Sármellék   Zalaszentgrót   

Türje       

Zalaszentgrót       

Szlovákia 

Budulov Rešica   Komoča 

Búč Veľká Ida   Lesenice 

Čenkovce     Lovce 

Komoča     Sokolce 

Lesenice     Šamorín 

Okoč     Kolárovo 

Tešedíkovo     Igram 

Veľká Lúč       

Zemné       

Csehország Svatý Jiří       

Szlovénia Benica       

Horvátország Eszék Eszék     

Ausztria   Burgenland   Oberwart 

 


