


2 2012/2

Fajtabemutatók
Június 13-án és 14-én intézetünk és a

Gabonatermesztõk Országos Szövetsége
közösen rendezte meg az Országos Kalá-
szos Szakmai Napokat és Fajtabemuta-
tót Martonvásáron. A nagyszámú ér-
deklõdõt Bedõ Zoltán fõigazgató üdvö-
zölte, Petõházi Tamás a GOSZ
ügyvezetõ titkára „Búzatermelés a ter-
mesztõ szemével 2012”, dr. Tömösközi
Sándor a BME docense „Az új búzaszab-
vány-tervezet: tények és lehetõségek”
címmel tartott elõadást, illetve Kurtz
György a Syngenta Kft. munkatársa a
szántóföldi bemutató keretében tartott tá-
jékoztatót „Problémák és megoldások a
kalászosok növényvédelmében” címmel.
A találkozó programja minden vonatko-
zásban a sokéves gyakorlathoz igazodott.

Május 30. és június 20. között intéze-
tünk búzanemesítõi, agrotechnikusai és az
Elitmag Kft. specialistái 28 hazai, 1–1
csehországi és szlovákiai helyszínen nép-
szerûsítették a martoni gabonafajtákat.

Augusztus 31-én Országos Kukori-
ca Fajtabemutatót tartott intézetünk a
Bázismag Kft.-vel közösen Marton-
vásáron. Az egybegyûltek (450 fõ) Bedõ
Zoltán fõigazgató megnyitó szavai után
meghallgatták Czerván György vidék-
fejlesztési államtitkár „A gabona ágazat
helyzete, jövõje, különös tekintettel a
KAP reformra” címû elõadását, majd a jól
bevált forgatókönyv szerinti tájékoztatók
és tenyészkerti szemlék alapján kaptak
naprakész információkat a martonvásári
nemesítvények legújabb eredményeirõl.

Augusztus elsõ dekádja és szeptem-
ber vége között 25 hazai, 3 romániai, 2
szlovákiai és 1-1 csehországi, illetve
lengyelországi helyszínen mutatták be
az intézet és a Bázismag Kft. munkatársai
a martonvásári nemesítésû szemes- és
silókukorica hibrideket, valamint a nap-
raforgó portfóliót.

Kiállítások
A 21. alkalommal, augusztus 17-20.

között, Debrecenben megrendezett
FarmerExpo Nemzetközi Mezõgazda-
sági és Élelmiszeripari Vásáron intéze-
tünk kalászos gabona és kukorica kutatá-
si eredményei, valamint a nagy aszály
miatti speciális vetõmag ellátási helyzet
iránt élénken érdeklõdtek az ország ke-
leti régiójának és a határon túli terüle-
tek agrárszakemberei.

A szokásosnál kicsit hamarabb, a
szeptember 5-8. között rendezett Bábol-
nai Nemzetközi Gazdanapokon az ün-

Eseménynaptár
nepélyes megnyitót követõen intézetünk
pavilonját felkereste Fazekas Sándor
miniszter úr és kísérete. Kutatási ered-
ményeinkhez gratulált, további mun-
kánkhoz a szaktárca támogatásáról bizto-
sított, további sikereket kívánva.

Személyi hírek
Augusztus huszadika alkalmából

Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter adta át dr. Somodi Istvánnak,
intézetünk nyugalmazott munkatársának
a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést a nemzeti értékekért végzett
áldozatos, közösségépítõ tevékenységé-
ért, életútja elismeréseként, dr. Balla
Lászlónak, egykori igazgatónknak pe-
dig a köztermesztésbe bevezetett sikeres
gabonafajták elõállításáért, kutatói, ok-
tatói munkásságáért Darányi Ignác-dí-
jat adományozott.

A Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében szeptember 22-én vehette
át intézetünk a Magyar Örökség Díjat,
melyet a bírálóbizottság posztumusz
Baross Lászlónak, „a bánkúti búzák
atyjának” fajtanemesítõ tevékenysége
elismeréséül adományozott. Dr. Estók
János agrártörténész laudációjában ki-
emelte intézetünk értékmentõ, megõr-
zõ, továbbfejlesztõ kutatásait a minõsé-
gi búzanemesítés területén.

A Natali Egyetem (Dél-Afrika) tisz-
teletbeli professzorrá nevezte ki há-
rom évre (2012-2014) Balázs Ervin
akadémikust.

PhD védés
Micskei Györgyi, a Növényter-

mesztési Osztály munkatársa a Szent
István Egyetem Növénytudományi
Doktori Iskolájában május 22-én „Sum-
ma cum laude” minõsítéssel védte meg
a „Szerves- és mûtrágya hatásának
összehasonlító vizsgálata a kukorica
produkciójára tartamkísérletben” cí-
mû értekezését.

A minõsítettnek gratulálunk, továb-
bi munkájához sok sikert és kitartást kí-
vánunk.

Együttmûködés
Stratégiai együttmûködési szerzõ-

dést írt alá Martonvásáron június 7-én
dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egye-
tem rektora és Bedõ Zoltán akadémi-
kus, az MTA Agrártudományi Kutató-

központ fõigazgatója, mely lehetõvé teszi
az élenjáró képzés és a tudományos mun-
ka szorosabb összekapcsolását, további
pályázati és fejlesztési lehetõségek kiak-
názását. Az eseményen jelen volt Né-
meth Tamás, az MTA fõtitkára is.

Vendégeink
Július 6-án akadémikus hölgyek ke-

resték fel intézetünket, hogy tájékozód-
janak munkánkról, eredményeinkrõl, ter-
veinkrõl. A csaknem minden tudományte-
rület 14 prominens képviselõjét vezetõ
kutatónõk tájékoztatták a Kalászos Ga-
bona Szekció mûhelyeiben és a biológiai
kutatás laboratóriumaiban folyó munkák-
ról, majd a vendégek megtekintették a
Beethoven Múzeumot.

Jubilánsaink
Az elmúlt fél év során ünnepelte dr.

Szunics Lászlóné, Ludmilla, a Kalá-
szos Gabona Rezisztencia Nemesítési
Osztály volt fõmunkatársa a 75., dr.
Kizmus Lajos biológus a Kukoricane-
mesítési Osztály egykori kórtanosa,
Orosz Ákosné, a Kalászos Gabona Ne-
mesítési Osztály korábbi intézeti mér-
nöke,  és Stéhli László vegyész munka-
társunk a 70. születésnapját. Mind-
annyiuknak ezúton is hálásan köszönjük
az intézet érdekében végzett több évti-
zedes, áldozatos munkáját, erõt és jó
egészséget kívánva a jól megérdemelt
nyugdíjas napokra.

Halottaink
Június 8-án vettünk búcsút a 81 éves

korában elhunyt dr. Dolinka Bertalan
kollégánktól, aki több évtizeden át volt a
kukorica kártevõk és az ellenük történõ
nemesítés nagy tekintélyû szakembere,
majd a Vetõmag Osztály vezetõje.

Július 12-én a hazai kukorica vetõ-
magtermesztés kidolgozásában és euró-
pai színvonalra emelésében elévülhetet-
len érdemeket szerzett egykori munka-
társunkat, barátunkat, a 93. évében
elhunyt, vasdiplomás dr. Horváth Já-
nost kísértük utolsó útjára.

Október 7-én, életének 86. évében tá-
vozott közülünk dr. Budai Aurél gyé-
mántdiplomás építészmérnök, a mûszaki
tudományok kandidátusa, aki a Brunsz-
vik kastély építéstörténetének tisztázásá-
val, és a rekonstrukciós tervek elkészíté-
sével írta be nevét intézetünk almanach-
jába.

Emléküket, emberségüket, példájukat
kegyelettel megõrizzük.
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Ahogy arról korábbi számunkban
(Martonvásár, 2011/3) már hírt

adtunk, a Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) kutatóintézeteinek át-
szervezése folytán 2012. január 1-jén
négy intézet, a korábbi MTA Mezõ-
gazdasági Kutatóintézet, a Növényvé-
delmi Kutatóintézet, a Talajtani és Ag-
rokémiai Kutatóintézet, valamint az Ál-
latorvos-tudományi Kutatóintézet
egyesítésével létrejött az MTA Agrár-
tudományi Kutatóközpont (MTA
ATK). Ennek apropójából idén hagyo-
mányteremtõ módon, a Magyar Tudo-
mány Ünnepéhez kapcsolódva „Felfe-
dezõ kutatások az Agrártudományi
Kutatóközpontban” címmel, 2012. no-
vember 14-én rendeztük meg az I.
ATK Tudományos Nap-ot. A rendez-
vény meghívott díszvendégei voltak a
programot megnyitó Pálinkás József,
az MTA elnöke, valamint Erdei Anna
akadémikus asszony (kép), az Orszá-
gos Tudományos Kutatási Alapprog-
ramok (OTKA) Élettudományi Kol-
légiumának elnöke. Ez alkalomból a
négy intézetben dolgozó kutatók elsõ-
sorban az alapkutatási eredményei-
ket mutatták be a tudományterületet
átfogóan ismertetõ plenáris, valamint a
részletes kutatási eredményeket ismer-
tetõ tudományos elõadások keretében.
A legújabb kutatási eredményeket ti-
zenöt elõadás és 42 poszter segítségé-
vel ismerhették meg az érdeklõdõk. A
rendezvényen külön lehetõséget kaptak

a fiatal kutatók az eredményeik bemu-
tatására. Az elõadások és poszterek
alapján leszûrhetõ, hogy mind a négy
intézetben kiemelt jelentõséggel bír –
mind a klasszikus, mind a modern mo-
lekuláris szintû vizsgálati módszerek
felhasználásával – a gazdasági növé-
nyek és állatok stressztûrõ képessé-
gének, valamint a változó környezeti
tényezõkhöz való alkalmazkodási fo-
lyamatoknak a vizsgálata. A bemuta-
tott anyagok színvonalát, valamint az
érdeklõdõk nagy számát tekintve úgy

érezzük, hogy a rendezvény elérte
kettõs célját: az intézetek eredményei-
nek bemutatását a széles nagyközön-
ségnek, valamint hozzájárult az újon-
nan létrejött kutatóközpont egyes osztá-
lyainak és kutatócsoportjainak a még
eredményesebb együttmûködéséhez. 

Janda Tibor

A program a TÁMOP 4.2.3.-
12/1/KONV-2012-0001 sz. pályázat tá-
mogatásával zajlott.

Felfedezõ kutatások az Agrártudományi 
Kutatóközpontban
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AVilág kukoricatermelése roham-
léptekkel halad elõre. Ötven évvel

ezelõtt 200 millió tonna, 2000-ben már
600 millió tonna volt, jelenleg 900 mil-
lió tonna az éves termés mennyisége.

A termésmennyiség növekedése
döntõ mértékben a termésátlag emelke-
désébõl adódik, a termõterület nagysá-
gának növekedése kisebb mértékû volt.

Ötven évvel ezelõtt a Világ átlag-
termése 2 t/ha volt, 2000-ben 4,5 t/ha,
jelenleg meghaladja az 5 t/ha-t (1. áb-
ra). A Világ kukorica átlagtermése jel-
lemzõen mindig több volt, mint a má-
sik két gabonaféle, a búza és a rizs át-
lagtermése.  Ugyanez állapítható meg
az átlagtermés növekedésére is. A ku-
korica átlag növekedése a legintenzí-
vebb.

Az átlag évenkénti ingadozásáról
megállapíthatjuk, hogy a rizs átlaga
a legstabilabb, míg a kukoricáé a leg-
inkább variábilis. Az évenkénti inga-
dozás legfõbb okaként a csapadék
évenkénti ingadozását nevezhetjük
meg. Azokban az országokban, ahol a
csapadék kielégíti a kukorica igényeit
(pl. USA, Franciaország), vagy ahol
öntözik a kukoricát, az átlagok kiemel-
kedõen magasak és stabilak. 

A termésátlagok növekedésének az
50 éve tartó dinamikáját nézve felmerül
a kérdés, meddig tartható ez a tenden-
cia? Van-e plafon, s ha igen, az meny-
nyi? Mik a limitáló tényezõk?

Általánosan elmondhatjuk, hogy
egy fajta maximális termését, termés-
potenciálját úgy határozhatjuk meg, ha
a számára adaptált környezetben, kor-
látlan tápanyag-ellátással, korlátlan
vízellátással, kártevõk és kórokozók
nélkül termesztjük úgy, hogy a növény
számára biztosítjuk az optimális napsu-
gárzást, hõmérsékletet, növényállo-
mányt.

Gyakorlati, üzemi, több hektáros
táblák terméseredményei állnak rendel-
kezésre, melyek azt mutatják, hogy a
kukorica terméspotenciálja megha-
ladja a 20 t/ha-t. 

Tollenaar (1983) elméleti közelítés-
sel azt állapította meg, hogy a kukori-
ca terméspotenciálja 25 t/ha (abszolút
száraz termés). A kalkulációja során
feltételezte, hogy biztosított az átlagos

Martonvásári kukorica hibridek 
a szárazságban

napsugárzás, a fotoszintézis mértéke
0,067 mol CO2 /mol photon, a fotoszin-
tetikusan aktív beesõ sugárzás 4,4%-a
konvertálódik a biomasszába, teljes a
fényintenzitás július 1. és szeptember
30. között, a harvest index 50%, a gyö-
kér aránya 10%.

Az elméleti 25 t/ha és a gyakorlat
által is visszaigazolt 20 t/ha terméspo-
tenciálhoz képest a világátlag azt mu-
tatja, hogy jelenleg a Föld kukorica-
termesztése a genetikai lehetõségek
20-25%-át képes hasznosítani. 

Mik a limitáló tényezõk, melyek
megakadályozzák a potenciál realizálá-
sát? A víz, a tápanyag, a gyom, a kárte-
võk, a kórokozók és a stressz bármilyen
formája, amely korlátozza a forrás el-
érését vagy hasznosulását.

A limitáló tényezõk sorában tehát
az elsõ helyen áll a víz, a csapadék,
melynek mennyisége és eloszlása ked-
vezõtlen a kukoricatermesztés megha-
tározó részein, így Magyarországon is.
Van egy biológiai korlát, amit nem le-
het áttörni: ez a transzspirációs koeffi-
ciens, mely fajra jellemzõ érték, s fajon
belül csak igen kicsi a variációs széles-
ség. A nemesítés erre a variációs szé-
lességre építhet. Ez azt jelenti, hogy a
nemesítésnek van lehetõsége a víz-
hasznosítás, ezen belül a szárazságtû-
rés javítására, de csak erõs korlátok

között. Ezt a lehetõséget azonban nem
szabad lebecsülni sem a nemesítõnek,
sem a termesztõnek. Még akkor sem,
ha tudjuk, sokkal több lehetõség van a
technológiában, a víztakarékos talaj-
mûvelési rendszerekben, vetésforgó-
ban, a gyomszabályozásban. 

Mi a transzspirációs koefficiens?
Az a szám, amely megmutatja, hogy
egy növényfaj hány liter víz felhaszná-
lásával képes elõállítani egységnyi (1
kg) szárazanyagot. Ez a kukorica eseté-
ben 250–350 l/kg körüli érték. 

Egy adott ország vízhasznosításá-
nak hatékonyságát mutatja az átlagter-
més és az éves csapadék hányadosával
képzett szám, másként a 100 mm-re ju-
tó termésátlag. Az éves ingadozások ki-
küszöbölésére célszerû több év átlagá-
val számolni ahhoz, hogy országokat
reálisan összehasonlíthassunk. Az
1975-85 évekre kapott átlagok felhasz-
nálásával azt mondhatjuk, hogy Ma-
gyarország kiemelkedõen jól haszno-
sította a csapadékvizet a kukorica ter-
mesztésében: 1060 kg/ha/100mm
értékével sokkal jobb hatékonyságot
mutatott, mint az USA (780
kg/ha/100mm), Jugoszlávia (570
kg/ha/100mm), vagy Bulgária (740
kg/ha/100mm). Az utolsó tíz év (2002-
2011) átlagai alapján azt látjuk, hogy a
hazai kukoricatermesztés vízhaszno-

1. ábra A Világ kukorica, rizs és búza átlagtermések változása (1960-2010)
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sítása nem változott jelentõsen (1080
kg/ha/100 mm), ugyanakkor a Világ
legnagyobb kukoricatermesztõ orszá-
ga, az USA komoly javulást ért el eb-
ben a mutatóban (1070 kg/ha/100 mm).
Az USA jelenlegi értéke 35%-kal
jobb, mint 30 évvel korábban.  Mindez
a technológia folyamatos fejlesztésével
elért töretlen átlagtermés növekedés-
nek köszönhetõ.

Mit takar a hazai vízhasznosítás
változatlanságát mutató, 10 éves átla-
gokra alapozott érték? A hazai termés-
átlagok évenkénti alakulása (2. ábra)
megmutatja, hogy a 10 éves átlagok
mögött az utolsó 30 évben óriási ter-
mésingadozások a jellemzõek. Az in-
gadozás mértéke akkora, mint a 40 év-
vel ezelõtti termésátlag. Az ábrából az
is kiderül, hogy a termésátlag trend két
világosan elkülönülõ szakaszra bontha-
tó. Az elsõ az intenzív növekedés sza-
kasza 1960-tól 1980-ig. Ezen 20 év
alatt sikerült megháromszorozni az át-
lagtermést. Az átlag növeléséhez a kor-
szerû hibridek és a nagyadagú mûtrá-
gyázás 30-30%-kal, míg a gyomirtás és
a hektáronkénti növényszám növelés
16-20%-kal járultak hozzá. 

Ennek az intenzív növekedési sza-
kasznak az utolsó 10 évében (1975-
1985) értük el a vízhasznosítás említett
igen kedvezõ értékét (1060 kg/ha/100
mm). Azóta viszont nincs átlagtermés
növekedés, csak óriási évenkénti inga-
dozás, ennek eredményeként változat-
lan a vízhasznosítás átlagos értéke
(1080 kg/ha/100 mm). 

Mik lehetnek ennek az óriási éven-
kénti ingadozásnak az okai, hogyan le-
hetne stabilizálni a termésátlagokat, ha
egyáltalán lehet?

Az ingadozásra magyarázatot adhat
a sokszor emlegetett globális klíma-
változás, a hazai mezõgazdaság tartós
válsága, a birtokszerkezet változások
stb. Valószínûleg mindegyiknek meg-
volt a maga szerepe. Meg kell azonban
vizsgálni azon tényezõk szerepét is az
ingadozás alakulásában, amelyek a ter-
mésátlag növeléséhez meghatározó
módon járultak hozzá 1960-1980 kö-
zött. 

Ami a mûtrágya-használatot illeti, a
martonvásári tartamkísérletek hosszú
idõszakra vonatkozó eredményei azt
mutatják, hogy monokultúrában a ma-
ximális termést csapadékos és száraz
évek átlagában is 160 kg/ha N adag
mellet lehetett elérni. Másodfokú függ-

2. ábra Magyarország kukorica átlagtermésének változása (1950-2012)

3. ábra Az Mv 277 mûtrágya reakciója monokultúrában 
(Martonvásár, 2007)

vény illesztésével a maximális termést
180–200 kg/ha N adag mellett kaptuk.
A csapadékos és a száraz évek átlaga
között kb. 20-25% termés különbség
mutatkozik. Egyes évek adhatnak ettõl
eltérõ eredményt, de a tartós tendenciá-
kat célszerûbb hosszú idõszakok figye-
lembevételével megvonni. Figyelemre
méltó, hogy monokultúrában a kont-
rollhoz képest a 80 kg/ha N adag száraz
és csapadékos években is – közel azo-
nos módon – képes akár megduplázni a
termést. Ennyit mindenképpen javas-
lunk kiadni, s ez egy költségtakarékos
technológia mellett biztosíthatja a jöve-
delmezõ kukoricatermesztést. Ehhez a
technológia többi elemét is megfelelõ-

en alakítani szükséges. A fajtahasználat
vonatkozásában arra hívnánk fel a fi-
gyelmet, hogy csak az olyan jó táp-
anyagfeltáró képességgel bíró hibridek
termesztése vezethet eredményre, mint
pl. az Mv 241, Mv 251, Mv 277, Gaz-
da. 

Az Mv 277 N reakciója monokultú-
rában a 2012-es évhez hasonló igen
száraz évben, 2007-ben azt mutatja,
hogy a 80 kg N adag hatására a termés
megkétszerezõdött (3. ábra). Ezen a
mûtrágya szinten az Mv 277 a FAO
300-as hibridek átlagához képest 20 %-
kal adott nagyobb termést. Az Mv 277
termésmaximumát 40 kg-mal kisebb N
adaggal érte el, mint a FAO 300-as hib-
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ridek átlaga, s a maximális termése
10%-kal haladta meg a hibridek maxi-
mális termésátlagát. Érdekessége a
kísérleti eredményeknek, hogy ugyan-
akkor az Mv 277 termése a szélsõ N ér-
tékeknél (0 és 200 kg/ha) nem különbö-
zött a hibridek átlagától, sõt 240 kg/ha
értéknél elmaradt attól.

Vetésváltásban a N termésnövelõ
hatása 2007-ben ugyanezen hibridekre
mérsékeltebb volt, de 0 kg/ha N szin-
ten is nagyobb volt a termés, mint a
monokultúrában az optimális N ellá-
tottság melletti maximális termés.   

A Gazda ugyanebben a száraz év-
ben, monokultúrában még kisebb N
adaggal érte el a maximális termést, és
eddig a N szintig (120 kg/ha) verseny-
képes maradt a többi, kétvonalas, FAO
400-as hibriddel (4. ábra). További N
adag növelés azonban már termésde-
pressziót idézett elõ.

A FAO 400-as hibridek termése
vetésváltásban 0 kg/ha N adag mellett
15-20%-kal volt nagyobb, mint a mo-
nokultúrában adott maximális termés.
A technológia elemei tehát erõs köl-
csönhatásban vannak egymással, s eze-
ket feltétlenül szükséges figyelembe
venni. A kísérletben alkalmazott vetés-
váltás és monokultúra azonban tényle-
ges, a tartamkísérlet jellegéhez igazo-
dó több évtizedes vetésváltást és több
évtizedes monokultúrát jelent, mely
nem keverhetõ össze 2-3 év monokul-
túra hatásával.

A Koppány 2007-ben, vetésváltás-
ban mutatott N-reakciójára jellemzõ,
hogy a N-hatások mérsékeltebbek,
mint monokultúrában. (5. ábra). A
Koppány termése minden N-szinten
a FAO 400-as hibridek átlaga fölötti. 

A N adagok hatása tehát egy extrém
száraz évben nem teljesen követi a sok-
éves átlagot. A N hatását a technológia
többi eleme lényegesen eltérítheti az ál-
talános megfigyelésektõl. A marginális
hatékonyság helyenként, hibridenként
egyedileg határozható meg.

Megállapíthatjuk, hogy az átlagos
gyakorlat jelenleg a maximális termés
eléréséhez szükséges adagokhoz képest
lényegesen kisebb adagokkal dolgozik.
Ez hozzájárulhat a termésátlagok erõs
ingadozásához. 

A növényszám használatra vonat-
kozóan a martonvásári kísérletek azt
mutatják, hogy más értéknél kapjuk a
maximális termést száraz és csapadé-
kos évek átlagában (6. ábra).  A csapa-

4. ábra A Gazda  mûtrágya reakciója monokultúrában (Martonvásár, 2007)

5. ábra A Koppány  mûtrágya reakciója vetésváltásban (Martonvásár, 2007)

6. ábra A növényszám és a csapadék hatása a kukorica termésére 
(Martonvásár, 12 év átlaga)

Koppány
FAO400 csoport átlaga
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dékos években 80 ezer növény/ha, míg
a száraz évek átlagában 40 ezer nö-
vény/ha mellett kaptuk a maximális ter-
mést 12 év figyelembevételével. Az áb-
ra azt is mutatja, hogy csapadékos
években nincs jelentõs terméskülönb-
ség a 80 ezer tõ/ha és a 60 ezer tõ/ha,
míg száraz években a 40 ezer tõ/ha és a
60 ezer tõ/ha termése között. Az adat-

sorok tanulsága, hogy a martonvásárra
jellemzõ, szárazságra hajlamos he-
lyeken 60 ezer termõ tõ/ha mellett
tervezhetjük a legbiztonságosabban
a kukoricatermesztésünket. Adott he-
lyen, tekintettel a csapadékellátottság-
ra, talajadottságokra ettõl eltérhetünk.
Érdemes összehasonlítanunk a hazai
növényszám használatot is a Corn Belt-

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont honlapja a www.agrar.mta.hu néven
érhetõ el, de a www.mgki.hu címen is elérhetõ marad egy ideig. Honlapunkon a látogató részletes ismertetést
találhat a jövõben is az intézetrõl, különbözõ részlegeirõl, az ott végzett kutatási és publikációs tevékenységrõl,
az intézetben dolgozó munkatársak megváltozott elérhetõségérõl. Beszámolunk az intézet által szervezett
konferenciákról és egyéb rendezvényekrõl. Ugyanitt a sok hasznos információ megszerzésén túl, folyamatosan
megjelentetjük a MartonVásár címû kiadványunk anyagát is. A látogató az ACTA AGRONOMICA
honlapjához és egyéb hasznos honlapokhoz is kapcsolódhat. Reméljük a jövõben Ön is rendszeresen megtekinti
intézetünk idõrõl-idõre megújuló honlapját.

7. ábra Mv 255 termése eltérõ tõszámban, 2010–2011

8. ábra Miranda termése eltérõ tõszámban, 2010–2011

ben alkalmazott növényszámmal.  Ná-
lunk a '80-as években a 80 ezer tõ/ha
volt a „modern” technológia javasla-
ta. Ezt a javaslatot szerencsére az utób-
bi években szerényebb számok váltot-
ták fel. 

A Corn Belt-ben a '80-as években
45 ezer tõ/ha volt, 2000-ben 55 ezer
tõ/ha, napjainkban 65 ezer tõ/ha a
gyakorlatban használt tõszám, mi-
közben a vegetációban várható csa-
padék ott kétszer annyi, mint ha-
zánkban. 

Az adatok azt mutatják, hogy a szá-
raz években vélhetõen az optimálisnál
nagyobb tõszám, különösen az optimá-
lisnál kisebb N adagokkal együtt alkal-
mazva növelhette a termésátlagok inga-
dozását. Megállapítható az is, hogy a
közeli jövõben a tõszám emelése nem
fogja növelni a termésátlagokat. Igaz,
hogy olyan csapadékos évben, mint
2010, amikor közel 2 év csapadéka hul-
lott le szeptemberig, a martonvásári kí-
sérletekben is 100 ezer tõ/ha feletti ál-
lományban érték el hibridjeink a maxi-
mális termést. Még a 2011-es igen
száraz évben is – de az elõzõ évben víz-
zel feltöltött talajokon – a korai hibri-
dek (Mv 255, Mv 270, Mv 280, Mv
350) 80 ezer tõ/ha állománysûrûséggel
adták a maximális termést (7. ábra). A
FAO 400-as Miranda maximális termé-
se 70 ezer tõ/ha-nál volt (8. ábra). Ezek
azonban extrém évjáratok, ismételten a
tartós tendenciákra, a hosszabb idõ-
szakok átlagára szeretnénk felhívni a
figyelmet. Az elmúlt 10 évben azon-
ban 3 alkalommal találkoztunk ext-
rém száraz évjárattal (2003, 2007,
2012) és ez arra irányítja a figyelmet,
hogy ezen évek keserû tapasztalatait
összegezni kell, s a technológiát még
inkább a száraz mûvelés, a víztaka-
rékosság elveinek a betartásával kell
tervezni. Ha már nem öntözhetjük a
kukoricát.
Marton L. Csaba – Árendás Tamás –

Berzsenyi Zoltán  
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„Ha Vasas Szent Péter napján még
esõ lesz, lesz kukorica, de még akkor se
esik, gyühet a Duna vize is, nem lesz
kukorica.” (Augusztus 1-jére vonatko-
zó, zagyvarékasi népi megfigyelés.)

Az idõjárás rövid távú változásai a
mûholdak, meteorológiai szondák

és szuperszámítógépek korában már jó
találati aránnyal, nagy tér- és idõbeli
pontossággal „megjósolhatóak”. A sza-
bad ég alatt termelõ földmûves számá-
ra a több hónapra szóló, a gazdálkodás
biztonságát megadó prognózisok azon-
ban még bizonyára sokáig a hiánycik-
kek listáját bõvítik majd. Pedig az
idõjárásra vonatkozó évszázados meg-
figyelések összegyûjtésében, rendsze-
rezésében és hasznosításában az agri-
kultúra mindennapi szereplõi a tenge-
rek vándoraival, a hajósokkal együtt
mindig is élen jártak. Nem ritkán a ter-
mészetfelettit is segítségül híva jósol-
tak az elõttük álló esztendõ sajátossá-
gait fürkészve. A makói hagymakalen-
dáriumhoz például a kettévágott
vöröshagyma 12 levelét külön szedték,
és sót tettek bele. A só megolvadásának
mértéke mutatta, hogy a beköszöntõ új-
év adott hónapjában mennyire számít-
hatnak égi áldásra.

A mögöttünk hagyott évtized erõs
példákat, tanulságos leckéket adott ar-
ról, hogy a gazdálkodás sikerét az elõre
nem tudott évhatás megsokszorozhatja,
vagy éppen megtizedelheti. A kísérle-
tezés, a több év eredményeit boncolga-
tó kutatások számszerûsített tapasztala-
tai a kedvezõtlen hatások tompítását, a
kedvezõk erõsítését kívánják szolgálni. 

A kukoricatermesztés agrotechnikai
tényezõi között hatékonyságát, de költ-
ségigényét tekintve is meghatározó a
növénytáplálás szerepe. A mûtrágyák
átgondolt alkalmazásának szemléletét
napjainkban még a kukorica – eddig
sosem látott – tõzsdei árai sem homá-
lyosíthatják el. Ezt a szûkös készletek-
kel és az 1 kg N-hatóanyagért 4-4,5, az
1 kg P2O5-ért 6, és az ugyanennyi káli-
umért 3 kg kukoricát „kérõ” piaccal
együtt kell értelmezni.

Azt, hogy egységnyi hatóanyag ter-
mésnövelõ, vagy -csökkentõ hatása és
az évjárat között milyen kapcsolat le-
het, arra egy Martonvásáron, négyes
forgóban (kukorica – tavaszi árpa –

borsó – õszi búza), több hibriddel foly-
tatott N-trágyázási tartamkísérlet jó be-
tekintést nyújt. A nitrogén az a ható-
anyag, amelynek fõként a hiánya a
legkifejezettebben megmutatkozik nap-
jaink köztermesztésében. Ez az a táp-
elem, amelynek oldékonysága, talajban
való mozgása, felvehetõsége a növény
számára elválaszthatatlan a talaj ned-
vességi állapotától. Csapadékos évjá-
ratokban a talajra kiszórt, vagy abba
bedolgozott mûtrágya hatóanyagán túl
a mikrobiológiai tevékenység révén
feltáródó, ásványosodott szerves N-
formák mennyisége, aránya is nõ,
hasznosulásuk is hatékonyabbá válhat,
ami – fõként kedvezõ vetésforgóban –
a szerényebb trágya-adagokat alkal-
mazó kukoricatermesztõ számára is
látványos hatásokat eredményezhet.
A növények számára a felvehetõséget
megalapozó elõzõ évi, vagy téli félévi
csapadékbõség még száraz-aszályos, a
sokéves átlagnál jóval kevesebb esõt
hozó tenyészidõszakokban is „csodák-
ra” lehet képes, fõként, ha a kevés egy
jelentékeny hányada „megváltásként”
a virágzás-szemképzõdés idején, még
Vasas Szent Péter napja elõtt érkezik.
Elõbbire a 2008-as és 2010-es évek,
míg az utóbbi jelenségre a 2009. és
2011. esztendõk adtak példát a hekti-
kus idõjárású közelmúltból. Marton-
vásáron 2003-ban, 2007-ben és 2012-
ben a kukorica vegetációs idõszakában
– áprilistól szeptember végéig – több
csapadék hullott (178, 265 és 200

mm), mint a két korábban említett szá-
raz évben (164, illetve 159 mm), A té-
li félév aszálya és a nyár hõségnapjai
együttesen azonban sosem látott mély-
ségeibe taszították a martoniakkal
együtt a hazai kukoricatermesztés leg-
több szereplõjét, a szomjazó és víz hi-
ányában csak kevés tápanyagot felven-
ni képes növényeket.

A már korábban említett marton-
vásári trágyázási tartamkísérletben
több – minden vizsgált évben azonos –
hibrid termése szerint a sokéves átlag-
nál (312 mm) jóval esõsebb években
(2008 – 483 mm; 2010 – 681 mm) a
kedvezõ vetésforgó és az intenzív
mûtrágyázás hektáronként a 14 ton-
nát meghaladó termések elérését is
lehetõvé tette (1. ábra). Ilyen, kísérleti
céllal 0 és 280 kg/ha közötti hatóanyag
mennyiségekkel trágyázott parcellákon
a számított termésmaximumot (14,30
t/ha) 210 kg N-hatóanyag alkalmazásá-
val lehetett betakarítani ezen a foszfor-
ral és káliummal igen jól ellátott, mint-
egy 3% humuszt tartalmazó erdõma-
radványos csernozjom talajon. A
N-mûtrágya – kontrollhoz viszonyított
– termésnövelõ hatása meghaladta a 3
t/ha-t.

Száraz telet követõ aszályos nya-
rak után viszont a nagyadagú N-trá-
gyázás terméscsökkentõ hatását ta-
pasztaltuk. A 2003. és 2007. év átla-
gai szerint a legnagyobb termés 5,22
t/ha volt, amihez 130 kg/ha N-ható-
anyag felhasználás tartozott. Ennek a

1. ábra A kukorica évjárattól függõ N-reakciója (Martonvásár, 2003-2011)

Vízhasznosítást segítõ trágyázási kísérletek
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mûtrágya mennyiségnek a termésnöve-
lõ hatása csak 0,55 t/ha volt a tápanyag-
ok felvételét nehezítõ évjáratokban.

Téli csapadékkal jól feltöltött tala-
jon, virágzáskor kapott kiadós esõkkel,
még egyébként a szokásosnál jóval szá-
razabb tenyészidejû esztendõkben is
(2009 és 2011) több mint kétszeres
mennyiséget (11,00 t/ha) takarítottunk
be a legnagyobb termést adó kezelések-
ben. Ilyen idõjárási feltételekkel a táp-
anyagok felvétele és hasznosulása ke-
vésbé volt korlátozott, amit a maximá-
lis terméshez szükséges, számított,
elméleti N-igény (200 kg/ha) is jelzett.
A sújtó aszályban maximális termést
biztosító 130 kg/ha N-hatóanyag
mennyiséggel a kísérleti adatokon ala-
puló becslések szerint a csapadékos té-
li félévû években 10,72, az esõben
gazdag tenyészidõszakokban 13,85
t/ha lehetett elérni. 

A trágyázás ökonómiai optimumá-
nak, a még gazdaságos adagnak a
becslése embert próbáló feladat. Azt a
mindenkori idõjáráson, agrotechnikai
tényezõkön túl a termelés során fel-
használt eszközök és a megtermelt

árukukorica piaci értékarányai is pon-
tosítják – utólag. A gazdálkodó számá-
ra azonban tájékozódásként, viszonyí-
tási alapként fontos tudni, hogy egy-
ségnyi hatóanyaggal mennyi
terméstöbbletre számíthat. A vizsgált
évjáratcsoportok alapján elvégzett
becsléseink szerint (2. ábra) a kritikus

130 kg/ha N-dózissal kedvezõtlen
évjáratokban 7,4, a legjobb feltéte-
lek között 27,0, míg a csapadékos te-
lû, de száraz nyarú években 15,4 kg
volt az 1 kg nitrogénre jutó termés-
növekedés mértéke.      

Árendás Tamás – Bónis Péter –
Micskei Györgyi – Berzsenyi Zoltán

2. ábra A kukorica 1 kg hatóanyagra jutó terméstöbbletei N-trágyázási 
tartamkísérletben, eltérõ évjáratokban (Martonvásár, 2003-2011)

Aközelmúlt évek idõjárását rövid-
távra vonatkoztatva is nagy szél-

sõségek jellemzik.  Ha csak az elmúlt
három évet tesszük a figyelem közép-
pontjába, akkor is az anomáliák, a kétes
értékû meteorológiai rekordok sûrûsödé-
sét tapasztaljuk. A 2010. évet a bõséges
csapadék és a viszonylag alacsonyabb
hõmérséklet jellemezte, jól termett a ku-
korica (6,7 t/ha országosan). A követke-
zõ év meleg volt, a nagy terméscsökke-
nést okozó aszályt a megelõzõ évrõl
megmaradt talajnedvesség-tartalék ellen-
súlyozta, melynek eredménye egy jó or-
szágos kukorica termésátlag (6,6 t/ha)
lett. A 2012. évet a talajnedvesség tar-
talék hiánya és a nagyon kevés éves
csapadék jellemezte, megtetézve 37-40
°C-os, kritikus fázisban mért, egymást
követõ forró napokkal. A következmény
a 4 t/ha alatti („fél”) termés. A fenti – az
ember által gyakorlatilag nem befolyá-
solható abiotikus – tényezõk hatásával
mindig számolni kell, ezért a hibridek
kiválasztásánál célszerû a jobban al-
kalmazkodó mellett dönteni.

A martonvásári nemesítésû kukorica
hibridek közül a korai érésû Mv 350
2012-ben került elõször szélesebb terme-
lõi körbe. Az elsõ termelési tapasztala-
tok, továbbá az elmúlt 3 évnek a hibrid-
hez kapcsolódó alkalmazott kutatási
eredményei lehetõséget adnak az Mv 350
agrotechnológiai profiljának a megrajzo-
lására.

A célul kitûzött gazdaságos kukori-
catermeléshez egyenes útként a jó víz-
leadású, a szántóföldön alacsony szem-
nedvességig „lábon” leszáradó hibri-
dek kiválasztása vezet. Az Mv 350
hordozza ezeket a tulajdonságokat.

A biológiai érést mutató, 25% körüli
szemnedvességet az Mv 350 meleg évjá-
ratokban szeptember elején, hûvösebb,
csapadékosabb években a hónap vége fe-
lé éri el (1. ábra). Ekkorra a hibrid „ké-
szen” van, a szárazanyag berakódás meg-
történik. A további cél, hogy az állomány
a szántóföldön a nap és a szél természe-
tes energiájával minél alacsonyabb szem-
nedvességig leszáradjon. Martonvásári
(Simonpuszta) üzemi kísérleteinkben az
Mv 350 a 15% szemnedvességet a me-
leg 2011. és 2012. években szeptember
közepére elérte, míg a hideg, csapadé-
kos 2010. évben a hónap végén már csak

Hasznos tudnivalók az Mv 350 
sikeres termesztéséhez
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20-21% vizet tartalmazott. A további
vízleadás mértéke, intenzitása az október
eleji idõjárás függvénye. A száraz, na-
pos, szeles napok segítik a vízvesztést,
míg az esõs, nedves, ködös napokban a
már leszáradt kukoricaszem vizet is ve-
het fel. 

Az Mv 350 hibrid agronómiai jellem-
zõit, változatos évjáratokban, eltérõ ter-
mõhelyeken, többféle termesztési ténye-
zõ különbözõ szintjein vizsgáljuk kispar-
cellás kísérletekben. 

A Látóképen elvégzett vetésidõ kísér-
letek tanúságai szerint (2. ábra) az Mv
350 kiegyensúlyozott teljesítményére
utal, hogy mennyisége – az adott években
– az extrém korai és késõi vetésekben is
meghaladta a 10 t/ha-t. A három év átla-
gában a hibrid az április harmadik de-
kádjának közepén elvetett parcellákon
adta a legtöbb termést. A legkisebb in-
gadozással, de legkevesebb átlagtermés-
sel is járó kezelés a május 10-i vetés volt.
A legtöbb termést (12,93 t/ha) az igen ko-
rai vetéssel adta ez a korai kukorica, de a
termesztési kockázat is ekkor bizonyult a
legnagyobb mértékûnek. 

A területegységre jutó optimális nö-
vénysûrûséget több környezeti tényezõ-
vel (pl. tápanyag- és vízellátottság) egye-
temben a fajta alkalmazkodóképessége is
befolyásolja. Martonvásári növényszám-
kísérleteink szerint az Mv 350 optimális
tõszámintervalluma az átlagosnál szé-
lesebb, és ezt a „rugalmasságot” válto-
zó évjáratokban, azaz a túl csapadékos
és az igen száraz termesztési körülmé-
nyek között is jól, stabilan megtartja a
hibrid (3. ábra). Az eltérõ karakterû évek
szélsõértékeit figyelembe véve a 62-75
ezer növény/ha állománysûrûség beállí-
tására kell törekedni a hibrid termesztése
során, amin belül a téli félév – átlagos
évekhez viszonyított – vízellátottsága is-
meretében érdemes megfontolni a sûrítés
mértékét.

A termelõk figyelmét felkeltõ, átla-
got meghaladó teljesítmény a jó hibri-
deknél elválaszthatatlan a rendelkezésre
álló források - így a fajta által felvehetõ
tápanyagok - megfelelõ hasznosításától.
Extenzív termesztési feltételek között, a
kukorica igényétõl jelentõsen elmaradó
trágyázás esetén felértékelõdik a hibri-
dek „tápanyag-feltáró”, míg intenzív
gazdálkodás során azok „trágya-haszno-
sító” képessége. Az Mv 350-nel végzett
N-trágyázási kísérletek azt mutatják,
hogy a vizsgált hibridekkel összehason-
lítva ez a korai martonvásári kukorica fõ-

2. ábra Az Mv 350 vetésidõ reakciója (Debrecen-Látókép, 2010-2012)

1. ábra Az Mv 350 vízleadása (Simonpuszta, 2010-2012)

3. ábra Az Mv 350 növényszám reakciója (Martonvásár, 2010-2011)

Forrás: Debreceni
Egyetem AGTC
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ként az extrém tápanyag-ellátottsággal
jellemezhetõ körülmények között ké-
pes átlag feletti termésre. A többféle ve-
tésváltásban, csapadékos és aszályos
években mért, igen széles terméshatárok-
kal (2,69-15,23 t/ha) jellemezhetõ N-trá-
gya reakciók szerint az Mv 350 teljesít-
ménye mûtrágyázás nélkül már 3,1 t/ha
termésszint felett meghaladta a kísérle-
tekben szereplõ „vetélytársak” átlagát (4.
ábra). Az ilyen tápanyagban szegényes
körülmények között, de kedvezõ vetés-
forgóban és jó évjáratban – 6 t/ha-os kí-
sérleti átlag esetében – a fajta elõnye  0,4
t/ha (6,6%) volt. A jelenleg szokványos
hazai trágyázási gyakorlathoz (<100
kg/ha) közel álló N-kezelésben (80 kg/ha
hatóanyag) a hibrid termése a legalább
6,48 t/ha elérését biztosító környezeti
adottságok esetén meghaladta a kísérleti
átlagot. Nitrogénnel intenzíven trágyázott
területeken (160 kg/ha) ez a „küszöb-
szám” 7,12 t/ha volt. Ez azt jelenti, hogy
az ennél több termést biztosító termõhe-
lyeken az Mv 350 N-hasznosítása a
hektáronként 160 kg N-hatóanyaggal
trágyázott talajokon a vizsgált kukori-
cákénál jobb volt. A terméstöbblet
nagysága 10 t/ha-os szinten meghalad-
ta a 0,6 tonnát (6,0%).

Az új hibrid választásakor – az ered-
ményes  termesztés érdekében – a terme-
lõ tájékozódik, hogy saját adottságai
között a technológiai elemek milyen
kombinációi és azok mely szintjei vezet-
hetnek a sikerhez. Ilyen segítséget kíván-
nak nyújtani a fentebb közreadott, sok
forrásból származó mérési-kutatási ered-
mények is.

A hibridek igazi próbája, a megisme-
rés igazi „terepe” a szántóföldi  körülmé-
nyek között, nagy területen történõ ter-
mesztés. Különös értékkel bírnak az ex-
trém adottságokkal szerzett termelési
tapasztalatok, amelyekkel bõven szolgált
a  2012. év is. 

Az Mv 350 hibridbõl már az indulás
évében több mint 200 termelõ vásárolt
vetõmagot. A debütáló fajta átlagtermé-
se 2012-ben az összes területre vonat-
koztatva 35%-kal haladta meg az or-
szágos kukorica termésátlagot, miköz-
ben több helyütt a rekorderek szûk
elitjébe került (1. táblázat). Ezt várjuk el
tõle a következõ években is, melyekben
a Termelõ, az Mv 350 és a folyamatosan
finomuló technológia egyre jobban egy-
másra találhat majd.

Bodnár Emil – Árendás Tamás – 
Marton L. Csaba

4. ábra Az Mv 350 N-reakciója a trágyázás intenzitásának függvényében
(Martonvásár, 2010-2011)

Megye Helység Terület (ha) Termés (t/ha) Víz%

Nagyszombat Gabcikovó/Bõs 47 11,50 18,0

Hajdú-Bihar Nyírmártonfalva 30 10,20 14,6

Gyõr-Moson-Sopron Rábasebes 10 10,00 16,5

Bács-Kiskun Dunavecse 25 8,50 15,5

Gyõr-Moson-Sopron Csorna 29 7,50 16,0

Gyõr-Moson-Sopron Tét 15 7,50 16,5

Békés Battonya 8 7,30 12,3

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vaja 10 7,00 16,0

Fejér Szabadegyháza 40 6,80 17,0

Fejér Sárbogárd 20 6,80 16,6

1. táblázat A 2012. évi aszályban is bizonyító Mv 350 termése 
üzemi méretekben
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Az Európai Unió deklarált gazda-
ságpolitikai hitvallását, nevezete-

sen a munkaerõ, a tõke, az áruk és szol-
gáltatások szabad áramlását a Bázis-
mag Kft. a lehetõségek kezdetétõl
igyekezett „aprópénzre” váltani. Ilyen
mélységû kapcsolat a keleti szomszé-
dokkal több mint egy fél évtizede kez-
dõdött, a kissé távolabbi Székelyföld-
del. A kedvezõ tapasztalatokon felbáto-
rodva jutott vissza a Kft. a nagy
kukoricatermesztési tapasztalatokkal
rendelkezõ „határmenti” területekre,
fõleg Szatmár és Bihar megyékbe.

A magyar tulajdonosokkal rendel-
kezõ Bocskai Bihor Agro S.R.L. az
Érmelléken, Szalacs (Salacea) község
határában, 1270 ha szántóföldön
gazdálkodik. Ezen a területen megkö-
zelítõen 400 ha szemes kukorica, 300
ha õszi búza, 200 ha magas olajtartal-
mú napraforgó, 200 ha szója, 100 ha
õszi káposztarepce és mintegy 70 ha
õszi árpa képezi a vetésszerkezetet. 

A területi adottságokat tekintve a
vállalkozás volt árterületi talajokon ter-
mel, ahol a kötött vályog részaránya
60% és a nehezen mûvelhetõ réti
agyagterület mintegy 40%. A Románi-
ában használatos talajminõséget kifeje-
zõ, 1-5 közötti értékszámú (1 a leg-
jobb) talajregiszterben ezeknek 2-4 kö-
zötti a besorolása.

Az üzem alkalmazott kukoricater-
melési technológiáját a talajadottságok
kihasználásán alapuló, a növények igé-
nyét optimálisan kielégítõ, és a jövede-
lem maximumát célul kitûzõ szemlélet
jellemzi. A kukoricát mindig vetésvál-
tásban termeli, a leggyakoribb elõvete-
mény az õszi kalászos és a szója. A tér-
ségben jelen van a jelen kor kukorica
károsítója az amerikai kukoricabogár.
Az ellene való védekezés alappillére,
hogy a kukorica soha nem kerül ön-
maga után. A gondos tarlóápolás azt is
meggátolja, hogy a felszaporodó gyo-
mok augusztus végétõl kezdõdõen a
kukoricabogár imágók tápnövényéül
szolgáljanak.

A kukorica alapozó talajmûvelése
mindig a 30-35 cm mélységû szántás.
A kötöttebb réti területeken 3-4
évenként 60-70 cm mélységû lazítás-
ra kerül sor, ami a talajok levegõzteté-

sén túl utat biztosít az esetleges na-
gyobb mennyiségû õszi-téli csapadék
talajba szivárgásának is. 

A talajerõ-gazdálkodás, a tápanyag-
utánpótlás a kukorica igényéhez és a ta-
laj tápanyag tõkéjéhez igazodik. A tala-
jok káliummal jól ellátottak (220-240
ppm), ezért mûtrágya formájában jelen-
leg nem történik pótlás, csupán a bedol-
gozott szármaradványok jelentenek je-
lentõsebb kálium-forrást.

A foszfor tartalmú mûtrágya kijut-
tatása õsszel a szántás elõtt történik 70
kg/ha P2O5-hatóanyag mennyiségben.

A talajt a tavasz indulásakor minél
hamarabb fogas zárja le, hogy megõriz-
hetõ legyen – kevés tavaszi csapadék
esetén is – a felsõ réteg kelést biztosító
nedvessége. A vetõágy készítés elõtt
egy adagban történik a N-mûtrágyázás,
100 kg/ha nitrát formájú hatóanyag ki-
juttatásával. 

A jó minõségû vetõágy egy, vagy
szükség szerint két menetben, kombi-
nátorral készül. Ez az egyik záloga az
egyenletes kelésnek és a homogén nö-
vényállománynak.

A vetés a talajok felmelegedése
függvényében kezdõdik. Az elmúlt fél
évtizedre jellemzõ volt a korai kitava-
szodás, így a kukoricavetésre már lehe-
tõséget adó – a talaj felsõ rétegében
mért – 10 °C-os hõmérséklet már ápri-
lis elsõ napjaiban bekövetkezett. A

több évre is jellemzõ csapadékszegény
április egyúttal annak fontosságára is
figyelmeztetett, hogy a vetés mélységé-
ig még ki nem száradt talajba történjen
meg ez a nagyon fontos mûvelet. A kö-
zelmúlt évek gyakorlatában ez azt je-
lentette, hogy az elégséges felmelege-
dést követõen április elsõ dekádjában
elindult a kukorica vetése. Ezt a na-
gyobb táblákon IH Cyclo 12 soros ve-
tõgép, míg a kicsi, szabdalt területeken
SPC vetõgép végezte. Az egyenletes
kelés, a „belsõ” konkurencia nélküli,
homogén, kiegyenlített állomány kiala-
kításában fontos segítõ az IH vetõgép.
A vetõmagot azonos mélységbe, ned-
ves talajba teszi le mely az egyenletes
kelés záloga. Az üzemi táblák szemlé-
jén tapasztalható volt, hogy az egyszer-
re kikelt növények egyenletesen növe-
kednek és közel azonos méretû csövet
hoznak, függetlenül attól, hogy a tõtá-
volságuk esetleg egyenlõtlen.

A gyomirtási technológia a táblák
gyomflórája függvényében áll össze.
Jól bevált az acetoklór és az izoxaflutol
hatóanyagok kombinációja preemer-
gensen kijuttatva. A kedvezõ gyomirtó
hatáshoz szükség van bemosó csapa-
dékra, ennek hiányában szükség le-
het felülkezelésre. Amennyiben vala-
melyik táblán  szerbtövis jelenik meg,
állományban sikeresen kezelhetõ 2,4-D
tartalmú szerrel.

Martonvásári kukorica hibridek 
a Partiumban
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Az esetlegesen szálanként elõfordu-
ló gyomok ellen, továbbá a nedvesség
megõrzése céljából is 1-2 alkalommal
sorközmûvelõ kultivátor járja át a terü-
letet.

Az egyik jelentõs, termésmennyisé-
get hordozó-befolyásoló tényezõ kap-
csán szót kell ejteni a hibridek kivá-
lasztásáról is. 

A szalacsi gazdaságban az a szak-
mai hitvallás, hogy mindenki meghall-
gattatik, de csak kisebb-nagyobb terü-
letû üzemi kipróbálást követõen alakít-
ható ki határozott véleményt egy-egy új
technológiai elemrõl.

A martonvásári kukoricákat magába
foglaló, Marton Genetics márkanévhez
köthetõ anyagokból a 2010. évben, 4 x 5
hektáros területeken indult a
Kamaria, az Mv 343, az Mv Tarján és
az Mv Koppány kipróbálása. Ekkor a
termések 8-10 t/ha között változtak, 18-
21,5% közötti szemnedvesség tartalom-
mal. Ebben az évben az összes kukorica
átlagában a gazdaság átlagtermése 9,1
t/ha volt (1. táblázat). Tudnunk kell,
hogy ez az év a kukorica számára na-
gyon kedvezõ volt, a termésképzés érzé-
keny fázisaiban bõségesen esett csapa-
dék. Az üzemi kipróbálással egyidõben
11 Marton Genetics hibriddel de-
monstrációs kísérlet beállítására is sor
került, ahol meghaladta a 10 t/ha-t a
tesztelt fajták átlagos teljesítménye.

Elemezve az elsõ év eredményeit, a
2011. évben 75-75 hektár területre ke-
rült a Kamaria és a Miranda, miközben
tovább folytatódott a 11 hibrides üzemi
kísérletezés. Ez utóbbi – aprólékos
munkát igénylõ – tevékenység adhat
jellemzést egy szélesebb hibridkör

stressztûrõ és alkalmazkodó képessé-
gérõl. 2011-ben az összes üzemi ku-
korica átlagában 6,2 t/ha termett,
miközben a Kamaria 8,2 t/ha (16%
szemnedvesség), a Miranda pedig 8,8
t/ha (16,2% szemnedvesség) szemter-
mést adott. A demonstrációs kísérlet-
ben a hibridek átlagában a termés 7,63
t/ha volt. Ezt az évet a vegetáció idõ-
szakában lehulló kevés csapadék jelle-
mezte. Szalacs község határában május
elsejétõl október végéig mindössze 52
mm esõ hullott. Az ehhez viszonyított
jó terméseredmény a megelõzõ bõsé-
ges csapadékú évnek, továbbá az üze-
mi vízmegõrzõ talajmûvelési technoló-
giának is volt köszönhetõ.

Az igazi próbatételt a kukoricá-
nak és a termelõnek is a 2012. év je-
lentette, ami kevés talajnedvesség-tar-
talékkal indult, miközben kevés volt az
utánpótlás is. Július 7-ét követõen elõ-
ször szeptember 18-án volt az egész
határra kiterjedõ jelentõsebb esõ (20
mm). A Marton Genetics portfólióból
160 hektárra kerültek martonvásári ku-
koricák, Kamaria, Mikolt, Miranda
hibridek. A rendkívül nehéz évben a
kukorica átlagtermése 2,9 t/ha volt,
ezen belül – esõvel még kevésbé öntö-
zött – 170 ha területen mindösszesen
1,7 t/ha. Ugyanakkor a Kamaria 6,2
t/ha termést is adott egy jó esõt kapott
határrészen. Mindez azt mutatja, hogy
a hibrid hatás mellett a „szerencse fak-
tor” is szerepet játszott egy-egy határ-
részt érintõ, „kóbor” esõ formájában. 

A csapadékhiány mellett a másik
terméscsökkentõ tényezõ a magas hõ-
mérséklet volt. Július hónapban – egy
rövid, közbensõ lehûléssel – kétszer

Miranda

Év Kukorica terület Átlagtermés 
(ha) (t/ha)

2010 415 9,1

2011 430 6,2

2012 410 2,9

1. táblázat Kukorica termése üzemi
területen 

Partium, Szalacs (Salacea)

volt 39-40 °C közötti tartós (12 és 8
nap) forróság, mely az akkor virágzó
hibrideknél a termékenyülés részleges
vagy teljes hiányát okozta.

A 11 hibridet tartalmazó demó-
sornak szerencséje volt: a virágzás
végén – ugyan nagy jéggel –, de kapott
40 mm esõt, ami a kísérlet átlagában
6,93 t/ha termést eredményezett.

Az üzemi termelési tapasztalatok
mellett a 3 év demonstrációs kísérlete-
inek adatai segítséget nyújtanak a tér-
ség termesztési adottságaihoz, gazdál-
kodási körülményeihez jól alkalmaz-
kodó hibridek kiválasztásához.

A hároméves adatsor feldolgozásá-
ban és együttes értékelésében – az
éves termésekre összpontosító, egy-
szerû vizsgálati módszer – a rangkor-
reláció is segített. Ennek alapján a
Partiumban a nagyon jól alkalmaz-
kodó, a különbözõ évjáratokban is
kiegyenlítetten teljesítõ hibridek kö-
zé került az Mv 255 (FAO 310), a
Mikolt (FAO 410), a Kamaria (FAO
370), a Miranda (FAO 460), az Mv
500 (FAO 510).

A fentiek figyelembevételével, kü-
lönösen is kiemelve a nagyon aszályos
2012. évi körülmények között elért ter-
méseredményeket, a 2013. évi kukori-
ca vetéstervbe Szalacson mintegy 300
ha-ra Marton Genetics hibrid került,
fõleg a Hunor, Kamaria és Miranda
fajtákból.

A Marton Genetics hibridekkel
szerzett üzemi tapasztalatok a környék
kukoricatermelõihez is eljutnak, hi-
szen minden évben sor kerül közös ku-
korica bemutatóra. Ez a fórum is segí-
ti a Termelõt az elsõ lépések megté-
telében, hogy közvetlen kapcsolatba
kerüljön a Martonvásáron született
hibridekkel. A Bocskai Bihor Agro
S.R.L. forgalmazza is a Marton Gene-
tics kukoricákat, a vetõmagvak az
értarcsai szárító és tároló telepen meg-
rendelhetõk.

Szûcs Sándor – Bodnár Emil
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2011-ben talajaink kiheverték az elõ-
zõ év rendkívüli csapadék mennyi-

sége által okozott problémákat.  Õsszel
már a legtöbb helyen 50-60 cm mély
lazítással, majd szántással megfelelõ
alapmûvelést lehetett végezni, s jó ta-
lajállapotot sikerült kialakítani. 

Már tavasszal, márciusban lát-
szott, hogy mindent meg kell tenni a
magágynyitó mûveletek folyamán a
talajban lévõ nedvesség megõrzésére.
A gondosságnak köszönhetõen minde-
nütt sikerült megfelelõ minõségû mag-
ágyat készíteni.

A március végi, április eleji meleg
idõjárás sokakat sarkalt vetésre, de egy
erõteljes lehûlés formájában megjött a
„fekete leves”. Volt olyan elõállítás,
ahol a kikelt állományt –4 °C-os fa-
gyot kapott, szerencsére nem hosszú
idõre. A kikelt kukoricák sárgultak,
növekedésük megállt, a talajban lévõ
magok csírázása lelassult (1. kép).

A hideg periódus elmúlásával a csí-
rázás megindult, a kikelt kukoricák fej-
lõdése felgyorsult. A martonvásári
hibrid-elõállítások alapanyagai si-
kerrel vették ezt az akadályt, a kez-
deti nehézségek nem okoztak végzetes
problémákat.

Vetés után értékelhetõ csapadék
nem volt, így sok helyen, fõleg a ké-
sõbbi vetéseknél kelesztõ öntözést
kellett alkalmazni. Megoldva a tava-
szi problémákat megfelelõ tõszámú és
eltérõ, de megfelelõ fejlettségû állo-
mánnyal fordultunk a nyárba (2. kép).

A gyomok elleni védekezés a júniu-
si permetezéseknek köszönhetõen nem
okozott problémát. Az öntözések (3.
kép) után a sorközmûvelõ kultivátor al-
kalmazásával a gyomirtás segítése mel-
lett igyekeztünk a talajba juttatott ned-
vességet is megõrizni.

A vetõmagtermesztés során az ide-
genelés idén sem okozott problémát,
köszönhetõen az alapanyag elõállítások
során elvégzett precíz munkáknak, me-
lyet a kutatóintézeti és a bázismagos
kollégák is nagy odafigyeléssel végez-
tek. A NÉBIH GMO szabályozását ala-
pul véve, de annál szigorúbban eljárva,
még vetés elõtt minden általunk hasz-
nált alapanyagot megvizsgáltattunk és
GMO mentes eredménnyel adtuk ki a
vetõmag elõállító partnereinknek.

Az idõjárási szélsõségek miatt a cí-

1. kép Hidegstressz a kukoricán 2012-ben

2. kép Hibrid elõállító tábla június elején

3. kép Szükségszerû volt az öntözés a rendkívüli aszályban

A Bázismag Kft. 2012. évi vetõmag elõállítása
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merezés idõszakára nagyon lecsökken-
tek a vetésidõkbõl és a tenyészidõkbõl
adódó az anyai és apai vonalak virágzá-
sában tapasztalt különbségek, így a
munkálatok rövid idõintervallumra
koncentrálódtak. A címerezõ gépünk
idén még többet volt munkában, mint
korábban.

A statisztikák szerint a nyár folya-
mán 39 hõségnap volt, 30 °C feletti
hõmérséklettel, és ebbõl 19 nap 35
°C feletti csúcshõmérséklettel. Az
UV-sugárzás nagyon erõs volt. Ezek az
idõjárási körülmények erõsen csök-
kentették a pollen és a bibe életké-
pességét és a termékenyülés haté-
konyságát. Nagyon sokat dolgoztunk
annak érdekében, hogy a termékenyü-
lés megfelelõen alakuljon, és erõfeszí-
téseink eredményesek voltak. Az öntö-
zéssel folyamatosan pótoltuk a vizet,
igyekeztünk páradúsabb levegõt bizto-
sítani annak érdekében, hogy a pollen
és a bibe minél tovább életképes ma-
radjon. A termékenyülés mértéke rend-
kívül változatosan alakult, 50-100%-os
arányok között mindent lehetett találni.
Egy-két napos különbség a keléskor
már okozhatott gyengébb vagy jobb
termékenyülési értéket. Összességében
elmondható, hogy a martonvásári ne-
mesítésû alapanyagokkal a vetõmag
elõállítók közös munkája ismét sike-
res volt (4. kép).

A virágzás után, a betakarítás elõtt a

„0” apás elõállításainkban kipróbáltuk
a címerezõ gép apakivágó adapterét is.
Jó munkát végzett és a jövõben további
alkalmazását tervezzük.  

A szemtelítõdés és érés idõszaká-
ban sem volt értékelhetõ csapadék, a
hõség nagyon hirtelen érlelte a kukori-
cákat. A területünknek csak 10%-án
tudtunk ideális nedvességtartalommal
(30-35%) betakarítani, a többi területen

vagy még idõben (25-30%), vagy már
megkésve (20-25%) kerültek a feldol-
gozóba a letört csövek.

Jelenleg ugyan még zajlanak a vetõ-
mag feldolgozások, de az már látszik,
hogy a Bázismag Kft., az elõzõ évek
vetõmag forgalmát figyelembe véve
megfelelõ mennyiségû és kiváló kész-
lettel rendelkezik majd. 

Végh András

4. kép A termékenyülés sajátossága 2012-ben: változatosság egy elõállító 
táblán belül is

Atalajok állapotának (készletének és
minõségének) veszélyeztetése a

jövõ nemzedékek jogait sérti. A véde-
lem a jó talajállapot fenntartását, a ter-
mészetes ökoszisztémák mûködésének
megóvását, a termõterület megõrzését,
a talajszennyezõdés megelõzését, vala-
mint a talaj vízháztartásának szabályo-
zását jelenti, figyelembe véve a mezõ-
gazdasági termelés igényeit, valamint a
talajhasználat-váltás és a klímaváltozás
kihívásait.

A vonatkozó Európai Uniós jogsza-

bályok és ajánlások olyan gazdálkodási
gyakorlat kialakítását szorgalmazzák,
amely a természeti erõforrások fenn-
tartható használatán, a természeti érté-
kek, a biodiverzitás megõrzésén, a táj
értékeinek megóvásán és egészséges
termékek elõállításán alapszik.

Az MTA ATK Talajtani és Agroké-
miai Intézet a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) támogatásá-
val 2010-2012 között, széles szakmai
összefogással végrehajtott kutatásában
egy olyan informatikai fejlesztést való-

sított meg, amely a mezõgazdasági mû-
velésbõl adódó üzemi terhelések minõ-
sítésére és a talaj környezeti állapotá-
nak nyomon követésére alkalmas.

A kutatás végrehajtásának részletei
Az Országos Környezeti Informáci-

ós Rendszer (OKIR) talajdegradációs
alrendszer (TDR) kialakítása címû ku-
tatási program célkitûzése a gazdálko-
dás környezeti eredményességének
vizsgálatára, a mezõgazdasági eredetû
terhelések hatásainak degradációs álla-

Informatikai rendszer kialakítása 
a mezõgazdasági mûvelésbõl adódó

terhelések minõsítésére és a talaj környezeti
állapotának nyomon követésére
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pot indikátorokkal való kimutatására,
mértékük számszerûsítésére, illetve ter-
helési indikátorokkal való összevetésé-
re, együttes elemzésére alkalmas talaj-
védelmi informatikai rendszer kialakí-
tása volt. 

Az informatikai fejlesztés kereté-
ben (1. ábra), a rendszer kialakításához
szükséges alapadatok elõállítására, ak-
tuális talajtani és gazdálkodási adat-
gyûjtést végeztünk Magyarország tel-
jes területére vonatkozóan a hazai gaz-
dálkodói gyakorlatot reprezentáló
mezõgazdasági üzemekben (részletek a
projekt honlapján a

http://projects.rissac.hu/tdr/ címen).
A mintavételi tervben a terhelésre

vonatkozó reprezentativitást a gazdál-
kodás intenzitását kifejezõ üzemtípu-
sok meghatározásával, az üzemek gaz-
dálkodói adatai alapján végeztük, a
KSH mezõgazdasági összeírásból szár-
mazó adatainak statisztikai feldolgozá-
sával. A termõhelyi csoportok megha-
tározása a talaj termékenységét kialakí-
tó, a növénytermesztést és a tápanyag
érvényesülést befolyásoló, valamint a
környezeti kockázatokat okozó ténye-
zõk figyelembevételével történt. A fel-
vételezésbe vont üzemek és táblák me-
gyénkénti kijelölését és a gazdálkodók-
kal egyeztetett felvételét a helyi
szakértõk tapasztalata és helyismerete
segítette.

A kutatás során a terhelések és a ta-
laj degradációs folyamatok vizsgálatá-
ra vonatkozóan a Szent István Egyetem
és a megyei Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságok szakértõinek bevonásá-
val vizsgálati protokollokat dolgoztunk
ki a nemzetközi és a hazai gyakorlat
figyelembevételével. A terepi mintavé-
telezés támogatására a központi adat-
bázis és a felvételezõ kapcsolatát bizto-
sító hardver-szoftver rendszert tervez-
tünk és építettünk ki – a Helion
Informatikai Kft. megvalósításában – a
felvételezõ szakértõk számára. Ennek
egyik eleme egy fényképek készítésére
is alkalmas GPS, amely egyben a felvé-
telezés minõségbiztosításában is jelen-
tõs szerepet játszik (2. ábra).

A talajállapot vizsgálatokra a 2011.
év tavaszi és õszi felvételezési idõsza-
kában került sor. A terepi munka során
készült jegyzõkönyvek adatait maguk a
felvételezõk töltötték fel a központi
adatbázisba, a projekt teljes körû infor-
mációs menedzsmentjét kiszolgáló
Web-es felületen keresztül (3. ábra). 

A gazdaságok fenntarthatósági tel-
jesítményeinek számszerûsítésére és
értékelésére kidolgozott gazdálkodási
értékelési modellekhez szükséges üze-
mi-, és tábla szintû adatgyûjtéshez gaz-
dálkodói adatgyûjtõ ûrlap és internetes
adatgyûjtõ és adatkezelõ felület ké-
szült, amely a vizsgált gazdaságok el-
múlt három gazdálkodási év terhelési
adatainak feltöltését biztosította.

Összességében 285 mezõgazdasági

üzem közel 2.000 táblájának felvétele-
zése során több mint 9.000 vizsgálat,
7000 minta és 28.000 fénykép született.
Az összes felvett üzemi táblák száma
4.500, melyek összterülete mintegy
250.000 hektár. 

A kutatási eredmények társadalmi-
gazdasági hasznosítása 

Az MTA ATK Talajtani és Agroké-
miai Intézet által megvalósított infor-

1. ábra A KEOP TDR fejlesztés elemei és azok kapcsolatainak 
sematikus ábrája

2. ábra Az õszi felvételezés nitrát protokollja szerinti átlag mintavétel
tervezési RPR-je, illetve a GPS-re letöltött verzió
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matikai keretrendszer és talajdegradáci-
ós-talajvédelmi adatbázis társadalmi-
gazdasági hasznosíthatósága a döntés-
hozók, a talajvédelmi hatósági szerep-
lõk, a szakmai közvélemény és a
nyilvánosság számára is jelentõs (a
nyilvánosság tájékoztatását biztosító
honlap címe http://okir-tdr.helion.hu).

A kutatási eredmények össztársa-
dalmi jelentõségét növeli, hogy a kiépí-
tett rendszer a mezõgazdasági mûvelést
folytató gazdálkodók számára közvetett
és közvetlen hasznosítás lehetõségét is
magába foglalja:

1. Az alkalmazott agrotechnikai
gyakorlat leírásával minõsíthetõ
az üzemek termesztési színvona-
la, ezáltal verseny- és jövedelem-
termelõ képessége, továbbá a
környezeti feltételekhez történõ
alkalmazkodási képessége és va-
lószínûsíthetõ az üzemek gazdál-
kodói tevékenységébõl fakadó ta-
lajdegradációs hatások mértéke
és kiterjedése.

2. A gazdálkodás éves adataira épü-
lõ egyedi számításaink alapján
értékelhetõ a gazdaságok ökoló-
giai, környezeti teljesítményének
alakulása („Zöld Pont” meghatá-
rozása), amely a 2013-ban induló
új uniós agrárpolitika részeként
képezheti a jövõbeli támogatás
alapját is.

3. Szolgáltatás kiépítésének lehetõ-
sége a talajfelvételezés-szakta-
nácsadás minõségbiztosított in-
formatikai támogatásával:

a. a nitrát bemosódás veszélyének, a
másodlagos szikesedés folyama-
tának és a savanyodás veszélyé-
nek megállapítása;

b. erózió, defláció, szervetlen- és
szerves szennyezõk, esetleges
növényvédõ szer maradék mérté-
kének meghatározása a talajban a
biogazdálkodásra történõ átállás
lehetõségének megítéléséhez;

c. a mezõgazdasági táblák talajának
fizikai vizsgálata alapján a tömö-

rödés mértékének és típusának
meghatározása a szükséges agro-
technikai beavatkozások tervezé-
séhez;

d. a tápanyag-gazdálkodás megala-
pozását meghatározó tápanyag-
feltáródási és szervesanyag-kész-
let változás körülményeinek
értékelése a környezetkímélõ táp-
anyag utánpótlási szaktanácsadás
tervezéséhez;

e. az öntözés területi megalapozása
az esetleges kiegészítõ talajvédel-
mi eljárások meghatározásával a
káros talajtani folyamatok meg-
elõzésére.

Szabó József – Anton Attila
MTA Agrártudományi Kutatóköz-

pont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Munkánkat „Az Országos Környe-
zeti Információs Rendszer (OKIR) ta-
lajdegradációs alrendszerének (TDR)
kialakítása” (KEOP-6.3.0/2F/09-2009-
0006) projekt támogatásával végeztük.

3. ábra Az adatbázis kezelõ felület néhány nézete (adatbevitel, böngészés, lekérdezés; felvett táblák és RPR-ek, 
felvételezési fényképek, gazdálkodói adatok)
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Elõzmények
Az elsõ PANNON búza kutatás-fej-

lesztési rendszer (2004-2007) egy olyan
komplex, regionális program volt,
melynek keretében nemzetközileg is
versenyképes minõségi kritérium rend-
szert hoztunk létre acélból, hogy javít-
suk a magyar búzafajták exportálható-
ságát, a feldolgozóipar és a fogyasztók
igényeinek figyelembevételével. Ennek
elérése érdekében egy növénytermesz-
tési és szaktanácsadási rendszert fejlesz-
tettünk ki a gazdák munkájának meg-
könnyítésére, a feldolgozóipar és a mal-
mok munkájához pedig egy átvételi
rendszer fejlesztésével járultunk hozzá.

A Pannon minõségû búza fejlesztési
programja kutatóintézetek (MTA-
MGKI, MTA-TAKI, GKI és BME), va-
lamint gazdasági vállalkozások (KITE,
IKR) közremûködésével, szakmai szer-
vezetek (Vetõmagszövetség, Gabona-
termesztõk Országos Szövetsége, Ma-
gyar Gabonafeldolgozók, Takarmány-
gyártók és Kereskedõk Szövetsége)
támogatásával valósult meg. E program
keretében dolgoztuk ki a Pannonbúza
Minõség Védjegy Programot, amelynek
során kialakított minõségszemlélet a ké-
sõbbi búzaszabvány alapjául szolgált.

Célkitûzések
A Pannonbúza2 kutatási program

(2009-2012) középpontjában a minõség
és a termékstabilitás állt. Ennek kereté-
ben tovább elemeztük a magyar búza-
fajták és a termesztési gyakorlat minõ-
ségi elõnyeit, stabilitását és a minõsé-
get befolyásoló tényezõket.

Elsõ lépésben azonosítottuk a PAN-
NON búza rendszer kialakításához hi-
ányzó kritikus tényezõket. Ezek közé
tartozik az

– extra termesztési költségek felme-
rülése;

– a fajták minõség stabilitása;

– a vetõmag termelés léptékbeli kü-
lönbségeinek kérdése;

– a nyersanyag minõségének reali-
zálása a feldolgozóiparban.

Mindez egy új nemzeti termesztési
stratégia kidolgozását teszi szükséges-
sé. A piac igényeinek figyelembe véte-
le mellett a rendszer fenntarthatóságá-
nak hosszú távú biztosítása szintén fon-
tos feladat a jövõre nézve.

A munkacsoportok feladatai
A konzorciumi tagok feladataikat

az alábbi négy témacsoport szerint vé-
gezték:

1. Minõség orientált vetõmag elõál-
lítás, minõség stabilitás

Stabil feldolgozóipari minõséggel
rendelkezõ fajták azonosítása és neme-
sítése, különös tekintettel a búzaszem
morfológiai tulajdonságaira, azért,
hogy a nemzetközi piacon is verseny-
képes malom-, sütõ-, és tésztaipari mi-
nõségû alapanyagot állítsunk elõ.

2. Adott, stabil minõség potenciállal
rendelkezõ fajták termesztési rendszer-
be illesztése

A szántóföldi termesztés és az agro-
technika optimalizálása, a termés és a
minõség biztosítása céljából. Az aratás
utáni munkálatok és a tárolás hatásai-
nak vizsgálata és optimalizálása.

3. Élelmiszeripari felhasználás, a
PANNON minõségprogram kiterjeszté-
se a feldolgozóiparra

Az életminõség javítása érdekében
termékfejlesztési program indult, fel-
dolgozóipari technológiák és minõsíté-
si rendszer kidolgozásával.

4. Minõsítési módszerek és rendsze-
rek folyamatos fejlesztése

A minõsítõ módszerek és rendsze-
rek fejlesztése a nemesítés – termelés –
õrlés – feldolgozás – tárolás teljes folya-
matában, a Pannon-kritériumoknak
megfelelõ genotípusok azonosítására.

Eredmények
A pályázat eredményeként 7 re-

gisztrált nemesítési vonalat és 2 új tech-
nológiát fejlesztettünk ki, melyek vár-
hatóan az életminõség, a környezetvé-
delem, a fenntartható termelés és a
tudásbázis megalapozásához és javulá-
sához járulnak hozzá.

Martonvásári kutatások 
a Pannonbúza2 pályázatban

Az együttmûködésen belül Mar-
tonvásár részfeladata stabil minõségû
búzafajták elõállítása volt, korábban
létrehozott búza tenyészanyagból,
kedvezõ szemtípusú törzsek szelekció-
jával, majd ezek bejelentése állami
fajtakísérletekbe. Megfelelõ termesz-
téstechnológia és átvételi rendszer ki-
dolgozásával a minõségstabilitás biz-
tosítása volt és lesz a cél.

A szemek morfológiai tulajdonsá-
gainak vizsgálatára a Perten SKCS és
Marvin készülékeket használtuk. A
Perten készülék háromszáz búzaszem-
nek a tömegét, átmérõjét, nedvesség
tartalmát és a búzaszem összeroppan-
tásához szükséges energiát adja meg
egy 0-100-as skálán definiált szemke-
ménység index értékben. A 300 adatot
átlagolja és a statisztikai értékelés
alapján azt is megállapítja, hogy a bú-
zatétel kevert típusú szemekbõl áll-e.
A Marvin készülék egy képalkotó
rendszer, mely a búzaszemeket lefo-
tózza, megméri a szemek hosszát és
átmérõjét, majd a statisztikai értékelés
alapján megadja, hogy az egyes szem-
méret tartományokba a szemeknek
hány százaléka esik. Összesen 10
szemméret tartományt definiál, majd a
lefotózott szemek tömegének leméré-
sével arra is képes, hogy az ezerszem
tömeget meghatározza.

Vizsgálataink alapján megállapí-
tottuk, hogy a két készülékkel kapott

Pannon búzafajták nemesítése, 
termesztési és élelmiszeripari feldolgozási 

rendszerének fejlesztése
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paraméterek többsége szorosan korre-
lál egymással, és a fajták között a
szemhossz tekintetében kis különbség
van, a szem átmérõje azonban szig-
nifikánsan eltérhet a különbözõ faj-
ták esetén (1. táblázat). Megbízható
összefüggést kaptunk a Perten készü-
lékkel mért szemátmérõ és a Marvin
készülék által számolt, 3,25 mm-nél
szélesebb búzaszemek mennyiségi
aránya között, mely utóbbi hasznos
paraméternek bizonyult a fajták közöt-
ti különbségek megállapításánál, a faj-
ták szemmorfológia alapján történõ
rangsorolásánál (1. ábra).

Az említett módszerekkel vizsgál-
tuk a nemesítési törzsek szemmorfoló-
giai tulajdonságait 2009 és 2011 kö-
zött az F4-F6 generációkban (2. ábra).
Megállapítottuk, hogy a szelekció ha-
tékony volt a sütõipari minõségi tulaj-
donságok tekintetében (fehérje, sikér,
Zeleny szám). A szelekció harmadik
évében, amikor átlagosan gyengébb
volt a búzaszemek minõsége, elkülö-
nült a búzatörzsek egy olyan csoport-
ja, mely a kedvezõtlen idõjárási felté-
telek ellenére is megtartotta jó minõ-
ségét, minõség stabilitását. Az ábrán
egy erõs évjárathatás figyelhetõ meg,
melynek eredményeként a 2010-es év
például kiemelkedõ volt a sütõipari
minõség szempontjából, mely ugyan-
akkor igen erõs szemméret csökkenés-
sel is párosult. Az évjáraton túl a ter-
mõhelyeknek is szignifikáns hatása
volt a szemek morfológiai tulajdonsá-
gaira, így például a szemátmérõre (3.
ábra). A hét vizsgált termõhelybõl
kettõ szignifikánsan jobb volt a termõ-
helyek átlagánál, míg kettõ szignifi-
kánsan gyengébb volt a szemátmérõ
tekintetében. 

Három évjárat és az összes termõ-
hely adatainak felhasználásával pró-
báltunk felállítani egy fajtasorrendet a
szemmorfológiai tulajdonságok alap-
ján. A mért és származtatott paraméte-
rek közül, a 3,25-nél szélesebb búza-
szemek aránya jellemezte leginkább
a fajták közötti különbségeket (4.
ábra). A vizsgált fajták minõsége jól
ismert, a minõségi besorolásukat kü-
lönbözõ színekkel jelöltük az ábrán,
amelybõl jól látszik, hogy a minõség-
csoport nem jelenti egyben a búzasze-
mek morfológiai elkülönülését is.
Tendenciák azonban megfigyelhetõk,
mely szerint a Pannon prémium cso-
portba tartozó fajták inkább kis sze-

Ezerszem tömeg (g) Szem átmérõ (mm)

MARVIN Perten SKCS

Ezerszem tömeg (g) 0,95 0,89

Szem hossz (mm) 0,71 0,52

Szem szélesség (mm) 0,92 0,92

<2,50 mm -0,83 -0,82

2,50-2,75 mm -0,90 -0,87

2,75-3,00 mm -0,79 -0,77

3,00-3,25 mm 0,10 0,06

3,25-3,50 mm 0,76 0,70

3,50-3,75 mm 0,86 0,84

3,75-4,00 mm 0,72 0,76

4,00-4,25 mm 0,53 0,60

4,25-4,50 mm 0,38 0,45

>4,74 mm 0,24 0,31

W3-W9 >3,00 mm 0,92 0,90

W4-W9 >3,25 mm 0,91 0,90

mûek, míg a puha szemtípusok általá-
ban nagyok, azonban átfedések van-
nak az egyes csoportok között. 

A Pannonbúza2 pályázat idõtarta-
ma alatt összesen 20 fajtajelöltünk
született, melybõl hetet szelektáltunk a
pályázat keretén belül (5. ábra, sárga
oszlopok). Mivel szemmorfológiai tu-
lajdonságok tekintetében nem volt
határozott elkülönülés a minõségcso-
portok között, így valamennyi méret-
tartományból szelektáltunk genotí-
pusokat, elsõsorban olyanokat, ame-
lyeknek a minõségstabilitása az
elõzetes vizsgálatok alapján várhatóan
megbízható lesz. Ezen fajtajelöltek sü-
tõipari minõségét is vizsgáltuk az el-
múlt három évben (6. ábra), amelybõl

kiderült, hogy tulajdonságonként kell
meghatároznunk a minõségstabilitást.
Az MV28-12 fajtajelölt például igen
jó stabilitást adott valamennyi vizsgált
paraméterre, kivéve a tésztastabilitást,
míg az MV17-10 sikérminõsége és
tésztastabilitása kiváló volt, ugyanak-
kor a Zeleny szedimentációja és a sü-
tõipari értéke már nagyobb mértékben
függött a környezeti feltételektõl.
Ezért alapvetõ fontosságú több évig és
több termõhelyen végezni kísérleteket
egy genotípus pontos megismerése ér-
dekében. A minõségi kategóriába so-
rolásában pedig nagy segítségünkre
lesz a közeljövõben megjelenõ új bú-
zaszabvány, amely pontosan definiálja
egy adott minõségkategóriába sorolás

1. ábra A Perten készülék által mért szemátmérõ összefüggése a Marvin által
kalkulált 3,25mm-nél szélesebb búzaszemek arányával

n=1904 (2010-2012)
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1. táblázat MARVIN és Perten SKCS készülékkel mért paraméterek közötti
összefüggések
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minimális és szükséges feltételeit, al-
ternatív választási lehetõséget hagyva
bizonyos vizsgálati módszerek között.

Az új búza szabványról
Ezen elõzmények alapján 2010-tõl

indult meg a magyar búzaszabvány
korszerûsítése, amelyet elõször a
szakmai szövetségek bevonásával
egyeztettünk. Az MSZ 6383 Búza ja-
vaslatához elõzetesen több észrevétel
érkezett, amelyet a 2012. májusi bi-
zottsági ülésen, illetve a júniusi szab-
ványtárgyaláson megvitattak. Az új
búzaszabvány 2012. október 1-jén je-
lent meg, de érvénybe csak 2013. ja-
nuár 1-jétõl fog lépni a bizottsági ta-
gok kérésének megfelelõen, több hó-
napot biztosítva a laboratóriumok
számára az esetleges módszerváltás-
hoz és a jártasság megszerzéséhez. Az
elõzményszabvánnyal ellentétben az
új szabványban már a Pannon minõsí-
tésû búza minõségi követelményei is
megjelennek, mely a malmi búza ese-

2. ábra Kedvezõ szemtípusú törzsek szelekciója. F4-F6 generáció  (Martonvásár, 2009-2011)

3. ábra A termõhely hatása ugyanazon fajták szemátmérõjére 2010-ben 
(fajták átlaga, szórás)

Magyarországi termõhelyek:
Bácsalmás (BAC)
Encs (ENC)
Jászapáti (JAP)

Nagylózs (NL)
Somogyjád (SJD)
Szekszárd (SZK)
Tokaj (TK)
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tében csak két osztályt enged meg az
eddigi három osztállyal szemben.
Ezenkívül a takarmánybúza minõségi
követelményei is összhangban vannak
már a 742/2010/EK (2010. augusztus
17.) a mezõgazdasági termékek állami
intervenció keretében történõ felvá-
sárlása és értékesítése tekintetében
történõ végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról
szóló rendelettel. Az új búzaszabvány
az érvényes, új európai vizsgálati
szabványokra is hivatkozik, és a szab-
ványban említett szakkifejezések
összhangban vannak az MSZ EN
15587:2009 Gabona és gabonatermé-
kek. Az idegenanyag-tartalom megha-
tározása búzában (Triticum aestivum
L.), durumbúzában (Triticum durum
Desf.), rozsban (Secale cereale L.) és
takarmányárpában (Hordeum vulgare
L.) európai forrású magyar nemzeti
szabvány szakkifejezéseivel. A szab-
ványban sikerült a Pannon minõsítésû
búza részletes paramétereit megjelení-
teni, és az ehhez kapcsolódó vizsgála-
ti módszereket feltüntetni, amely a
gabonafélék nemesítõinek, a termesz-
tõknek, a kereskedõknek, a takar-
mányelõállítóknak, a malomipar és a
sütõipar szereplõinek, valamint a vizs-
gáló és akkreditált ellenõrzõ laborató-
riumok számára elengedhetetlenül
szükséges (Szabványügyi Közlöny 11.
szám, 2012. október).

Rakszegi Mariann – LángLászló –
Bedõ Zoltán –Szendi Szilvia – 

Gergely Szilveszter – 
Tömösközi Sándor – Salgó András –

Tóth Béla – Búvár Géza – 
Osvay György

Köszönetnyilvánítás
A munka a „Pannon búza fajták és

fajtajelöltek nemesítése, termesztési és
élelmiszeripari feldolgozási rendszeré-
nek fejlesztése” címû pályázat támoga-
tásával készült (TECH-09-A3-2009-
0221).

5. ábra 3,25 mm-nél szélesebb búzaszemek aránya fajtajelöltekben
(Martonvásár, 2010-2012, összes termõhely átlaga és szórása, Sárga: Pannon

búza2 projektben kiválasztott és bejelentett fajtajelöltek)

4. ábra 3,25 mm-nél szélesebb búzaszemek aránya martonvásári 
búzafajtákban (Martonvásár, 2010-2012, összes termõhely és évjárat átlaga,

szórása. Piros: Pannon prémium, zöld: Pannon standard, kék: nagy 
fehérjetartamú, lila: nagy termõképességû, sárga: puhaszemû fajták)

6. ábra Pannonbúza2 projekt fajtajelöltjeinek minõségi tulajdonságai
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négy törzs vizsgálata kezdõdött meg a
hazai minõsítõ rendszerben, és ezek
egyikét – az MT09-09 kódszámú tör-
zset – terjesztették elõ állami elisme-
résre a Fajtaminõsítõ Bizottság elé. 

Az Mv Sámán nevû új tritikálé
fajta minõsítésével egy igen bõtermõ,
könnyen és biztonságosan termeszt-
hetõ, új, magyar nemesítésû fajtát
ajánlhatunk a termesztõk figyelmé-
be. Az Mv Sámán kiváló produktivitá-
sát mutatja, hogy az állami fajtakísér-
letekben három év átlagában öt szá-
zalékkal termett többet a kontroll
fajtákhoz képest (1. táblázat). Kalá-
sza produktív, szemei jól kiteltek. Ka-
lászolási ideje középkorai, megegyezik
a Disco fajtáéval. Átlagos növényma-
gassága évjárattól függõen 105-120
cm, ami tritikálé esetében optimálisnak
mondható. Erõs, rugalmas szára csapa-
dékosabb évjáratokban is lehetõvé te-
szi a lábon történõ betakarítást.

Korábban a tritikálék nagy elõnye
volt, hogy rezisztensek voltak a rend-
szeresen fellépõ gomba betegségek-

kel szemben. Az elmúlt évtizedben a
helyzet jelentõsen megváltozott, a
fajták többsége fogékonnyá vált a
lisztharmattal és levélrozsdával
szemben, ezért a nemesítés során
ugyanolyan rezisztencia nemesítési
programot kell tritikálénál is folytat-
ni, mint a búza esetében. Az Mv Sá-
mán széleskörû tesztelése során be-
bizonyosodott, hogy betegségekkel
szembeni ellenállósága kiváló. Szár-
rozsdával és lisztharmattal szemben
teljesen ellenálló, míg a levélrozsdá-
val csak erõs epidémia esetén fertõ-
zõdhet kismértékben. 

A fajta állománya kiegyenlített,
megfelel a nagyon szigorú homogeni-
tási követelményeknek (DUS), így ve-
tõmagja várhatóan alacsony költséggel
és nagy biztonsággal lesz elõállítható.
A 2012 õszén elvetett vetõmag szapo-
rításokból a várható szükségleteknek
megfelelõ mennyiségû szuperelit és
elit vetõmag fémzárolását tervezzük
2013 õszén.

Bognár Zoltán – Láng László

1. táblázat Õszi tritikálé kisparcellás fajtaösszehasonlító 
kísérleti eredmények (NEBIH, 2010-2012)

1. ábra A tritikálé vetésterülete Magyarországon, 1991–2013Ma már a szakemberek számára
természetes, hogy a nagyszámú

õszi búzafajta mellett martonvásári
nemesítésû fakultatív búzákkal, õszi
durum búzákkal, õszi és tavaszi zab-
fajtákkal is tervezhetnek munkájuk so-
rán. Ez a kalászos gabona választék
most egy újabb növényfaj új fajtájával
bõvül, az Mv Sámán nevû õszi tri-
tikálé fajtával. 

Annak ellenére, hogy saját nemesí-
tésû tritikáléval eddig nem rendelkez-
tünk, intézetünkben a tritikálé kutatás-
nak hosszú évtizedekre visszanyúló
hagyományai vannak. Büszkék va-
gyunk rá, hogy intézetünkben kezdte
meg az 1950-es évek elején tritikálé
kutatási programját dr. Kiss Árpád,
akinek nemzetközileg is kiemelkedõ
eredményei nagyban hozzájárultak
napjaink fertilis, bõtermõ és állóképes
tritikáléinak létrehozásához. Kiss Ár-
pád Kecskemétre távozását követõen a
'80-as években kezdõdtek újra tritikálé
kísérletek Martonvásáron. Az elsõ –
búzával is versenyképes – lengyel
hexaploid tritikálé fajtát 1983-1984-
ben vizsgáltuk. A Lasko tritikálé nem-
csak hazánkban, hanem a világ több
mint 30 országában bizonyította kima-
gasló produktivitását, széles alkalmaz-
kodó képességét, és ezután sorban
születtek a még jobb agronómiai tulaj-
donságokkal rendelkezõ fajták. 

A martonvásári kutatóintézet
1986-ban jelentette be állami elisme-
résre a napjainkig is termesztésben lé-
võ Presto fajtát. A Presto fõként azért
jelentett komoly elõrelépést a Lasko-
hoz képest, mert korábban érett és ala-
csonyabb szára miatt jobb állóképes-
séggel rendelkezett. A Presto termesz-
tésbe vonásával indult el a tritikálé
széleskörû termesztése Magyarorszá-
gon. Ezt követõen Martonvásár képvi-
seletében további hét modern tritikálé
fajta került be a köztermesztésbe, me-
lyek közül napjainkban a bõtermõ
Leontino a legelterjedtebb. 

A martonvásári tritikálé nemesítési
program 1995-ben újra indult, és
nagyszámú kísérleti törzs kipróbálását
követõen 2001-ben jelentettük be az
elsõ martonvásári tritikálé fajtajelöltet
az állami kísérletekbe. 2009-ben újabb

Mv Sámán – 
az elsõ martonvásári nemesítésû tritikálé

1
0
0
0
 h

a

Fajta t/ha rel.%

Mv Sámán (MT09-09) 8,07 105

Disco (st.) 7,49 97

Titan (st.) 7,95 103

St. fajták átlaga 7,72 100
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A2012. évi õsz a vetõmag forgalom
szempontjából különleges idõszak

volt. A szárazság miatt a megszokottnál
korábban betakarított, vetõmagnak alkal-
mas alapanyagok feldolgozását már júli-
us harmadik dekádjától megkezdhették
mindazon készletgazdák, akik hisznek
abban, hogy az idõben elkészített árunak
a piaci értékesítési pozíciójára a „raktár-
ról szállítható” állapot jótékony hatással
van.

Az õszi kalászosoknál szinte kivétel
nélkül minden növényfajra kiemelkedõ
igény jelentkezett. E kereslet igazi „nyer-
tesei” a kisebb növényfajok (rozs, õszi
árpa, õszi tritikálé, tönkölybúza) voltak.
Õszi búza esetében az Mv Kolo, az Mv
Tallér, az Mv Suba, az Mv Marsall, az
Mv Kolompos, az Mv Béres, az Mv
Ködmön és az Mv Lucilla bizonyultak
idén õsszel a legkeresettebb fajtáknak.

A martonvásári tavaszi kalászos
fajtakör kínálata a 2012. évihez képest
új fajtákkal nem bõvül.

Tavaszi búzából továbbra is a legna-
gyobb választékot kínáljuk két fakultatív
(Mv Karizma, Mv Kikelet) és két tipikus
tavaszi életformájú (Lona, Vánek) fajtá-
val. Az elmúlt években egyre szélesebb
termelõi körben elterjedt és megismert
szálkás Lona (1996) és a tar kalásztípu-
sú Vánek (2004) 2012-ben tovább öreg-
bítette hírnevét. Az elõbbi stabil, javító
minõségével, utóbbi pedig meggyõzõ,
átlagos-jó malmi minõséggel párosuló,
kiemelkedõ terméspotenciáljával jeles-
kedett. Tovább terjedt a köztermesztés-
ben a szálkás kalásztípusú Mv Karizma
(2009) járóbúza, mely a nagyobb termés
elérése miatt elsõsorban õszi vetésûként
javasolt, de alternatíva mindazoknak,

Õszi kalászosok után, tavaszi vetések elõtt
Az Elitmag Kft. vetõmagkínálata 2013 tavaszára

akik tavaszi vetésben keresik a pannon
prémium minõséget.  Tavaszi búzákra
jellemzõ terméspotenciál mellett, ki-
emelkedõ farinográfos minõségére (jel-
lemzõen A1) mindenképp lehet alapozni.
Kukorica elõvetemény után e fajtának
hasznos tulajdonsága, az átlagosnál jobb
kalászfuzárium tolerancia is kihasználha-
tó. A szintén szálkás kalásztípussal ren-
delkezõ Mv Kikelet (2010) járóbúza
idén már nagyobb mennyiségben elérhe-
tõ és várhatóan komoly vetélytársa lehet
a Váneknek a termõképesség területén, a
pannon standard minõség mellett. Õszi
vetésben a legbõtermõbb martonvásári
búzafajták közé sorolható és számítani
lehet arra, hogy ezt tavaszi vetésben is
visszaigazolja.

Az elmúlt idõben szinte minden kora
tavaszi vetésû növényfajra kivétel nélkül
megnõtt a kereslet, így a tavaszi árpa
mellett az étkezési száraz borsóra és a ta-
vaszi zabra is egyre nagyobb az igény.

Immár hetedik éve, évrõl-évre visz-
szatérõ, stabil érdeklõdés mellett foglal-
kozunk étkezési száraz borsóval, ahol a
vezérfajta a féllevélkés, sárga magvú
Santana (2006), melyhez választékbõví-
tõként a zöld magvú Zekon (1998) áll
rendelkezésre.

A tavaszi árpa vetõmag piacán a
Conchita (2009), a klasszikusan sörárpá-

nak nemesített fajta vette át a Jubilant he-
lyét. A termesztési tapasztalatok szerint a
jelenleg vezetõ sörárpákhoz hasonló ag-
ronómiai tulajdonságok jellemzik figye-
lemreméltó terméspotenciállal. A fajta jó
alternatívát kínál mindazon tavaszi árpa
termesztõ gazdaságoknak, ahol a termés
malátaipari célú értékesítését az eseti sör-
árpa hiány határozza meg, ezért a termõ-
képesség az elsõdleges szempont.

Az õszi életformájú zabfajták (Mv
Hópehely, Mv Deres) folyamatos terje-
dése a köztermesztésben egyenlõre csak
kismértékben befolyásolja a tavaszi zab
vetésterületét. A tavaszi zab széles vetés-
idõ optimuma és jó szárazságtûrõ képes-
sége miatt is kedvelt a kora tavaszi veté-
sû növényfajok között. A nyári aratási
csúcstól távolabb esõ érésideje tovább
növeli céltudatos felhasználóinak tábo-
rát.

A martonvásári tavaszi zabfajták kö-
zött a kiváló állóképességû, kiemelkedõ
termõképességû és beltartalmi minõségû
Mv Pehely (2006) most már szinte
egyeduralkodóvá vált. A magasabb nö-
vényállományú és versenyképes termõ-
képességû Kwant (1998) várhatóan még
1-2 évig elérhetõ lesz az e fajtát kedvelõ
és igénylõ gazdálkodók részére, elsõsor-
ban a keleti országrészben.

Bakos Péter Kenéz
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Tavaszi búza
Mv Karizma
Mv Kikelet
Lona
Vánek

Tavaszi zab
Mv Pehely
Kwant

Tavaszi árpa
Conchita

Étkezési száraz borsó
Santana
Zekon

Vetõmagok 2013 tavasz. Hol jutok hozzá?
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Abúza és a kenyér nemzeti kultú-
ránk része, jelképként épült be

nemzedékek tudatába. Ez a tény nyil-
vánvalóan összefügg a gabonatermesz-
tésre kiválóan alkalmas hazai területi,
környezeti és éghajlati adottságokkal.
A gabonatermesztésben és kereskede-
lemben, késõbb számos szakmai terüle-
ten – nemesítés, malomipari feldolgo-
zás, minõsítés – nemzetközi szinten is
maradandót alkottak elõdeink. Talán
innen, ebbõl a hagyományból is eredez-
tethetõ, hogy Magyarországon – az Eu-
rópai Unióban egyedülálló módon – a
búzaminõség szabályozása szabvány-
ban rögzített.

A gabonatermesztési potenciál ha-
tékony kihasználása nemzeti érdek és
felelõsség. Ennek megfelelni a folya-
matosan változó környezeti és gazdasá-
gi feltételek mellett csak a vertikum
összes szereplõjének együttmûködésé-
vel, a változásokhoz rugalmasan alkal-
mazkodni képes szemléletmód, ter-
mesztési, minõsítési, feldolgozási és
szabályozási rendszer kialakításával le-
hetséges. A szabályozás részeként a bú-
zaszabvány követelményeinek alakítá-
sa segíthet ebben a folyamatban. Mi-
lyen szempontokat szükséges vagy
célszerû figyelembe venni a szabvány-
ban foglalt minõségi követelmények
meghatározásánál? Az alábbiakat min-
denképpen:

– a magyar fajtaválaszték minõségi
elõnyeinek megtartása, az ebbõl
adódó értékesítési lehetõségek
erõsítése;

– a hazai gyakorlatban elterjedt, ha-
gyományos minõségszemlélet és
minõsítési módszertan meghatá-
rozó elemeinek fenntartása;

– az átlagosan a hazai búzatermés
felét felvevõ exportpiacokon je-
lentkezõ minõségi követelmények
figyelembe vétele, valamint

– az EU és egyéb nemzetközi szab-
ványokkal történõ harmonizálás,
az ellentmondó szabályozásból
eredõ nehézségek kiküszöbölése.

A hazai búza fajtaválaszték és ter-
mesztés minõségi potenciáljának, a
minõséget befolyásoló tényezõk meg-
állapításának, a minõségstabilitás fel-
tételrendszerének megállapítása a ren-
delkezésre álló adatok, ismeretanyag

szintetizálásával és a még hiányzó
adatok pótlását célzó középtávú kuta-
tás-fejlesztési programok megvalósítá-
sával lehetséges. Több más értékes
forrásmunka mellett a hazai kutatóin-
tézetek (MTA-ATK-MGI, MTA-
ATK-TAKI, GKI és BME) és megha-
tározó piaci szereplõk (KITE Zrt.,
Gyermely Zrt., IKR Zrt.) konzorciumi
összefogásával, valamint a szakmai
szervezetek (Vetõmag Szövetség, Ga-
bonatermesztõk Országos Szövetsége,
Magyar Gabonafeldolgozók, Takar-
mánygyártók és Kereskedõk Szövetsé-
ge) támogatásával megvalósuló Pan-
nonbúza programokban is ezeket az át-
fogó célokat fogalmaztuk meg. A
Pannonbúza 1 program keretében a
magyar fajtaválasztékon elvégzett kí-
sérleti eredmények, a nemzetközi
tudományos életben megjelenõ új irá-
nyok, valamint az értékesítési gyakor-
latban (intervenció, tõzsde, kereske-
delmi tapasztalatok) jelentkezõ igé-
nyek elemzésével dolgoztuk ki a
Pannonbúza Minõség Védjegy Prog-
ramot (www.pannonbuza.hu), amely-
nek során kialakított minõségszemlé-
let az új búzaszabvány szempontrend-
szerének alapjául is szolgált. A
Pannonbúza 2 kutatási program kö-
zéppontjában a minõség- és a termék-

stabilitás támogatása, valamint az
alapanyagban megjelenõ minõségi
elõny feldolgozóiparban realizálható
valós értékének megállapítása áll. 

A búzaszabvány korszerûsítését, a
szabványban szereplõ minõségi érték-
számok megállapítását tehát közel egy
évtizedes szakmai munka, és az érde-
keltek, érdeklõdõk lehetõ legszélesebb
körû bevonásával lebonyolított egyez-
tetések, vitanapok elõzték meg. A
szabvány szakmai munkaanyagának ki-
dolgozását a Pannonbúza 2 program
keretében a BME Alkalmazott Biotech-
nológia és Élelmiszer-tudományi Tan-
széke koordinálta, a szabvány véglege-
sítését az MSzT munkatársai végezték.
A vázolt elõzmények alapján kidolgo-
zott, 2012. október 1-én megjelent
MSZ 6383 Búzaszabvány meghatározó
újdonságai a következõk:

– Az étkezési célú búza minõségi
osztályok száma csökkent, egy
prémium búza, két malmi búza és
egy durumbúza kategória részle-
tes minõségi követelményeit, va-
lamint a takarmánybúza elõírásait
tartalmazza az új szabvány;

– Az új szabvány tartalma össz-
hangba került más, vonatkozó
egyéb hazai, európai és nemzet-
közi forrású szabványok minõ-

Az új búzaszabvány – felelõsség és lehetõség

1. kép Alveograf
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ségi és módszertani elõírásaival,
[ISO 7970:2011 Wheat (Triticum
aestivum L.): az MSZ EN
15587:2009 Gabona és gabona-
termékek. Az idegenanyag-tarta-
lom meghatározása búzában
(Triticum aestivum L.), durum-
búzában (Triticum durum Desf.),
rozsban (Secale cereale L.) és ta-
karmányárpában (Hordeum vul-
gare L.); takarmánybúza esetében
a 742/2010/EK (2010. augusztus
rendelet)];

– A hazai hagyományos minõsíté-
si gyakorlat megtartása mellett
biztosítja a lehetõséget a nemzet-
közi értékesítési gyakorlatban je-
lentkezõ követelmények szab-
ványnak megfelelõ teljesítését.
Ennek megoldásaként az alterna-

tív minõsítés lehetõségét dolgoz-
tuk ki. Eszerint az étkezési célú
búza minõségi követelmények
teljesítése választható módon a
hagyományos valorigráfos/fari-
nográfos értékszám (HUN, MSz
6383 jelöléssel, az ugyancsak ak-
tualizált MSz 6369-6 szerint), az
alveográfos minõsítéssel (ALV,
MSz 6383 jelöléssel), illetve az
extenzográfos értékszámok alap-
ján (EXT, MSz 6383 jelöléssel)
egyaránt lehetséges.

Szeretnénk hinni abban, hogy a
szakmai egyeztetések és kompromisz-
szumok eredményeként kialakított új
búzaszabvány egyaránt szolgálni képes
a hazai hagyományok megõrzését
ugyanúgy, mint a szakterületen megje-
lenõ új elvárásokhoz történõ alkalmaz-

kodás lehetõségét, valamint hozzájárul-
hat a komplex minõségi szemlélet for-
málásához.

Tömösközi Sándor

Köszönetnyilvánítás
A szabvány szakmai elemeinek ki-

dolgozását a Pannon búzafajták és faj-
tajelöltek nemesítése, termesztési és
élelmiszeripari feldolgozási rendszeré-
nek fejlesztése (Tech_09-A3-2009-
0221) c. K+F program tette lehetõvé.
Köszönet az MszT munkatársainak,
Kurucz Csillának és dr. Mosonyi Ágo-
tának áldozatos munkájukért és a kuta-
tóintézetek, vállalkozások, szakmai
képviseletek valamennyi munkatársá-
nak aktív közremûködéséért. A megva-
lósítást a Gabonatermesztõk Országos
Szövetsége anyagilag is támogatta.

A2012 nyarán az ország jelentõs ré-
szét érintõ aszályhelyzet kapcsán

ismét aktuálissá vált a száraz periódu-
sok kedvezõtlen mezõgazdasági hatá-
sainak értékelése. Magyarország klí-
mája magában hordozza az aszály-
helyzetek kialakulásának veszélyét,
azonban ahogy nincsen két azonos idõ-
járású tenyészidõszak, úgy nincs két
egyforma aszály sem. A kiváltó ténye-
zõk, az okozott károk és az idõtartam
alapján beszélhetünk meteorológiai,
hidrológiai és mezõgazdasági értel-
mezésben is aszályról. Míg meteoro-
lógiai értelemben az aszály alacsony
csapadékösszeggel jellemezhetõ perió-
dust jelöl – egy viszonyítási idõszak-
hoz képest – kiegészítve egyéb légkör
és talajfizikai paraméterekkel, addig
hidrológiai értelemben az aszály a
vízkészletek, többek között a talajvíz-
készlet jelentõs csökkenését jelenti. A
csapadékszegény periódusok azonban
nem feltétlenül jelentik azt, hogy az
aszály károkat okoz a mezõgazdaság-
ban, mivel a jelenség sok esetben idõ-
ben nem esik egybe a gazdasági növé-
nyek fejlõdése szempontjából kritikus
periódusokkal. A mezõgazdaságban
aszályról akkor beszélünk, ha a ter-
méscsökkenés a tartós vízhiány mi-
att következik be. Ennek hátterében
meteorológiai aszály, hidrológiai
aszály, vagy a két típus kombinációja
áll. A gazdasági növények alkalmazko-
dóképessége bizonyos mértékig ellen-

súlyozni tudja a ked-
vezõtlen környezeti
hatásokat. Erre példa-
ként a 2010 és 2012
közötti idõszak idõjá-
rása szolgál. A 2010-
es év volt a valaha
mért legcsapadéko-
sabb év Magyarorszá-
gon, ennek köszönhe-
tõen a talajokban ko-
moly vízkészletek
képzõdtek. A mérések
kezdete óta 2011-ben
hullott a legkevesebb
csapadék országos át-
lagban, vagyis meteo-
rológiai értelemben
aszály alakult ki. A
talajok vízkészlete
azonban még elegen-
dõ volt a növények számára, hogy ezt
az idõszakot komoly negatív következ-
mények nélkül átvészeljék. Mivel a
csapadékszegény idõjárás 2012-ben is
folytatódott, ebben az évben már a me-
teorológiai aszály mellett hidrológiai
aszály is súlyosbította a helyzetet, így a
növények már a talajból sem tudták
felvenni a vizet. 

A légköri aszály jelensége szintén
meteorológiai állapotjellemzõkhöz
kapcsolódik, azonban kialakulásában
fiziológiai tulajdonságok is közreját-
szanak. Légköri aszály esetén a levegõ
vízgõzbefogadó képessége, vagyis a

potenciális párolgás kiugróan magas. A
jelenség károkat azonban nem elsõsor-
ban a nyári idõszakban okoz, amikor a
potenciális párolgásértékek eleve is
magasak, hanem olyan speciális idõjá-
rási helyzetekben, amikor a növényi pá-
rologtatás intenzív, viszont a gyökerek
vízfelvevõ képessége korlátozott. Lég-
köri aszályt eredményezhet például a
szokatlanul enyhe téli idõjárás, vagy
kora tavaszi hirtelen felmelegedés,
amikor a levegõ vízbefogadó képessége
magas, azonban a fagyott, vagy igen
alacsony hõmérsékletû talajból a nö-
vény képtelen elég vizet felvenni. A

Az aszály és aktuális kérdései

1. kép A hidrológiai aszály indikátora, 
az Ínség-szikla a Dunában
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légköri aszály általában rövid ideig tart
és önmagában nem feltétlenül okoz je-
lentõs gazdasági károkat. A mezõgaz-
dasági szempontból súlyos aszályhely-
zetekben hozzájárulhat a károk növe-
kedéséhez a levegõ nagy vízbefogadó
képessége miatti fokozott párologtató-
képesség, azonban ebben az esetben is
a fõ limitáló tényezõ a talaj vízhiányos
állapota. 

A jelenlegi aszályhelyzetre már ta-
valy figyelmeztetett a természet. 2011.
11. 20-án jelent meg a következõ hír:
"A Duna alacsony vízállása miatt ismét
kilátszik a vízbõl az Ínség-szikla a Gel-
lért-hegy lábánál, 2003 óta elõször".
Az Ínség-szikla egy sziklaszirt a Duná-
ban, mely a nevét onnan kapta, hogy
csak igen alacsony vízállásnál látható.
Ez csak aszályos idõszakban fordul
elõ, amihez a népi megfigyelések alap-
ján rossz termés kapcsolódik. A szikla-
szirt ily módon a hidrológiai aszály, a
felszíni és a felszín alatti vízkészletek
jelentõs csökkenésének indikátora (1.
kép).

A légkör vízbefogadó-képességét
a potenciális párolgással jellemez-
hetjük, ami abban az esetben realizáló-
dik, ha a vízutánpótlás nem akadályo-
zott (vízfelszínek). 2010-ben a csapa-
dékos idõjáráshoz rendkívül alacsony
potenciális vízvesztés társult, mindösz-
szesen 577 mm-es értékkel, ami erõsen
pozitív vízmérleget eredményezett (1.
ábra). Hosszú idõsoros adatok nem áll-
nak rendelkezésünkre, de a klimatoló-
giai tényezõk alapján a térség évi átla-
gos potenciális párolgása 900 mm kö-
rül alakul. 2011-ben a levegõ
vízbefogadó képessége a potenciális
párolgásértékek alapján átlagos volt,
viszont 2012-ben szeptember 30-ig a
meteorológiai paraméterekbõl számí-
tott potenciális párolgás 1064 mm volt,
ami jelentõsen magasabb, mint az átlag
és 84%-kal magasabb a 2010-ben szá-
mított értéknél. A magas vízfelvevõ
képesség azt jelzi, hogy a hõmérséklet
magas, a relatív páratartalom alacsony
volt. A növényállományok vízleadása
bizonyos esetekben meghaladhatja a
potenciális párolgás értékét.

Az elmúlt másfél évben komoly
vízhiány alakult ki a Martonvásár
környéki szántóterületeken is. A 2.
ábrán a potenciális párolgás és a csapa-
dékmennyiség különbségét szemléltet-
tük 2010. januártól 2012. szeptember
végéig. Hosszú idõsorok alapján az évi

potenciális párolgás hazánkban jelentõ-
sen meghaladja az éves csapadékmeny-
nyiséget, azonban a felszín vízvesztése
csak abban az esetben tekinthetõ poten-
ciálisnak, ha azt a vízhiány nem korlá-
tozza. A vízkészletek csökkenésével
párhuzamosan a tényleges párolgás ex-
ponenciálisan csökken. 2010-ben a ha-
vi csapadékösszeg az év 8 hónapjában,
beleértve az intenzív párolgású idõsza-
kot is (májustól szeptemberig, július ki-
vételével) magasabb volt, mint a légkör
vízbefogadó képességének maximumát
jelentõ potenciális párolgás. A vízzel
telített talajok 2011-ben fokozott tény-
leges párolgást eredményeztek. A po-
tenciális vízvesztést feltételezve a szá-
mított természetes vízkészlet-változás
azt mutatja, hogy a 2010-es vízkészle-
teknek köszönhetõen 2011-ben egészen
a késõ nyári idõszakig a száraz idõjárás
sem okozhatott komolyabb aszályt. A
szárazság azonban felemésztette a tala-
jok vízkészletét, mely 2012-ben az or-

szág túlnyomó részén komoly gazdasá-
gi károkhoz vezetett. 

Az aszály jellemzõje, hogy a növé-
nyek fejlõdési állapotát tekintve sok-
szor csupán napok, vagy éppen a tábla
elhelyezkedését figyelembe véve né-
hány 100 méter távolság kérdése, hogy
egy adott terület az idõjárás szélsõségei
miatt szenved-e komolyabb károkat
vagy sem. A kedvezõtlen környezeti
hatások következményeit jelentõs mér-
tékben lehet csökkenteni megfelelõ te-
rületválasztással, agrotechnikával, de
napjainkban a kárenyhítés egyik legha-
tékonyabb eszköze olyan stabil termõ-
képességû fajták alkalmazása, melyek
kedvezõtlen körülmények között is a
legkisebb termésveszteséggel biztosít-
ják a szükséges élelmiszer alapanyagot.

Varga Balázs – Veisz Ottó

Kutatásainkat a TÁMOP 4.2.2.b-
10/1-2010-0025. számú pályázat támo-
gatta.

1. ábra A potenciális párolgás alakulása Martonvásáron 
2010 és 2012 között

2. ábra A természetes vízkészletek alakulása a Martonvásár környéki 
talajokon 2012 januárjától napjainkig
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Intézetünk sikeresen vett részt az Euró-
pai Unió FP7 pályázati forduló kereté-

ben az ADAPTWHEAT nemzetközi
pályázattal, amely 2012 és 2015 között
biztosít pénzügyi keretet az idén õsszel
megkezdett, összetett kutatómunka
kivitelezésére. Az elnyert 3 millió euró a
különbözõ földrészekrõl származó 13 or-
szág 19 intézményének és laboratóriu-
mának jelent anyagi támogatást.

A kutatómunka során azt vizsgáljuk
részletesen, hogyan lehet a búza virág-
zási idejében megnyilvánuló variabili-
tást hasznosítani a termõhelyi adaptá-
ció és termõképesség optimalizálására
irányuló nemesítési erõfeszítésekben.
Ez a téma egyre nagyobb hangsúlyt kap
a globális klímaváltozás tükrében, mivel
az éghajlati változások jelentõsen befo-
lyásolhatják az egyedfejlõdés menetét,
kedvezõtlenül hatva a termõképességre.
A pályázat során nemcsak a virágzási
idõ genetikai variabilitását vizsgáljuk,
hanem a csírázástól virágzásig terjedõ
szakasz különbözõ és egymást követõ
fejlõdési fázisaink kezdetét és interval-
lumát és az ezekben mérhetõ genetikai
variabilitást is meghatározzuk. Vizs-
gáljuk a fejlõdési fázisok és a termõké-
pesség közti összefüggést eltérõ ökológi-
ai feltételek között. Egyedfejlõdési fázi-
saikat tekintve specifikus genetikai
alapanyagokat vonunk genetikai vizsgá-
latokba, valamint részletes fenotípusos
jellemzésnek vetjük alá molekuláris bio-
lógiai, fiziológiai, és agronómiai szinten.
Az agronómiai vizsgálatok kivitelezésé-
re számos termõhelyen kerül sor párhu-

zamosan, Európa fõbb regionális búza-
termesztõ körzeteiben. Egyes környezeti
tényezõk és az egyedfejlõdés közti spe-
cifikus kölcsönhatásokat kontrollált klí-
makamrás kísérletekben tanulmányoz-
zuk. Az összegyûjtött információk hoz-
zájárulnak a búza virágzás genetikai
modelljének pontosításához, valamint
specifikus búza variánsok azonosításá-
hoz, amelyek az európai búzanemesítõk
által a nemesítésben közvetlenül felhasz-
nálhatók. A projekt során új diagnoszti-
kai markereket fejlesztünk ki a genotip-
izálás hatékonyságának növelésére, va-
lamint új szelekciós stratégiák
kidolgozására. A hatékony nemesítési
programok kidolgozásához rendelkezés-
re bocsátjuk az egyedfejlõdés fiziológiai
és genomikai kombinációjából származó
ismeretanyagokat.

A pályázat több részfeladatból áll
(WP1-WP9), amelyekben az MTA Ag-
rártudományi Kutatóközpont Mezõgaz-
dasági Intézetének három kutatócso-
portja is jelentõs arányban vesz részt.

A WP1 (genetikai panel kialakítá-
sa) munkacsoportban az intézetünk biz-
tosít egy 282 vonalból álló kétszülõs tér-
képezõ populációt, amely az extra korai
kalászolású Mv Toborzó, valamint a ké-
sõi Mv Verbunkos fajták keresztezésé-
bõl származik. Emellett az intézetünk ál-
tal elõállított 6 különbözõ genetikai po-
puláció szülõi partnereit is vizsgálatokra
bocsátjuk, valamint egyéb, a génbanki
gyûjteményünkbõl származó és külön-
bözõ adaptációs típust képviselõ búza-
fajtákat is bevonunk a programba. A pá-

lyázat második felében a vizsgálati ered-
mények alapján új genetikai populáció
létrehozásában veszünk részt, markeren
alapuló szelekcióval rögzítve a fõbb
egyedfejlõdési allélokat a korai nemze-
dékekben. 

A WP2 (nemesítési és genetikai
anyagok genotipizálása) munkacso-
portban a kétszülõs térképezõ populáció
molekuláris genetikai térképének létre-
hozásáért vagyunk felelõsek, amely egy-
részt különbözõ nagyhatékonyságú mo-
lekuláris markerekre, másrészt az egyed-
fejlõdés szabályozásában szerepet játszó
fõbb génekhez köthetõ funkcionális
markerekre épül. 

A WP3 (molekuláris fenotipizálás)
munkacsoportban feladatunk egyedfej-
lõdési gén allélokra specifikus, közel
izogén vonalakban a fõbb egyedfejlõdé-
si gének génexpressziós mintázatának
vizsgálata különbözõ hõmérséklet és
nappalhossz szinteken, összekötve a
fenológiai fázisok nyomon követésével.
Ezt követõen az eredmények alapján ki-
választott két, kontrasztos környezeti
kombináció mellett tanulmányozzuk a
genetikai panel 150 búzafajtájának
egyedfejlõdési és génexpressziós mintá-
zatát.

A WP4 (fiziológiai fenotipizálás)
munkacsoportban a genetikai panelen
részletesen meghatározzuk az egyes fej-
lõdési fázisokat, azok intervallumát, va-
lamint ezek kapcsolatát a terméskompo-
nensekkel, egyrészt kontrollált klíma-
kamrás kísérletekben mérve a
nappalhossz és a környezeti hõmérséklet

Hogyan alkalmazkodik a búza egyedfejlõdése 
a környezetéhez?

1. ábra Búza tenyészõcsúcsának fejlõdése csírázástól a szárba indulás elõtti állapotig
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szerepét, másrészt szántóföldi kisparcel-
lás kísérletekben mérve a genotípus x
egyedfejlõdési gén allélok x évjárat x
termõhely kölcsönhatás rendszerét. Kí-
sérleteink kiterjednek a vernalizációs
igény és a szûkebb értelemben vett kora-
iság meghatározására is.

Az általunk vezetett WP5 (agronó-
miai fenotipizálás) munkacsoportban
szántóföldi kisparcellás kísérletekben
vizsgáljuk a kiválasztott genetikai panel
termõképességét több hely és évjárat
összefüggésében. Kísérleteink kiterjed-
nek a szemkötés és a szemtelítõdés kör-
nyezet és genotípus függõ dinamikájá-
nak vizsgálatára a fõ-, valamint az oldal-
kalászokban.  

A WP6 (szervezõdési szintek közti
integráció) munkacsoportban felada-
tunk a kétszülõs térképezési populáció
különbözõ környezetben vizsgált egyed-
fejlõdési mintázatát, termõképességét és
adaptációs képességét meghatározó ge-
netikai komponensek azonosítása a
marker kapcsoltsági térképen lefutatott
QTL elemzések alapján.

A WP7 (fiziológiai és genetikai pa-
ramétereken alapuló modellezés)
munkacsoportban feladatunk a pályázat
során összegyûjtött adatmátrixokon a ge-
notípus, évjárat, vetésidõ, gén allél és
fejlõdési mintázat közti asszociációk, fõ-
hatások értékelése komplex statisztikai
elemzésekkel. Az eredményeket model-

lezési folyamatokban használjuk fel,
amelynek célja olyan korrekt növény
modellek kifejlesztése, amelyek lehetõ-
vé teszik a környezeti tényezõk és a ge-
netikai komponensek összefüggéseire
alapozott termésbecsléseket.

A kutatómunka várható eredmé-
nyei rövidtávon élelmiszerbiztonsági
szempontból fontosak, hosszú távon
megalapozzák a búza termõképesség
növelésének genetikai alapjait. A pályá-
zattal kapcsolatos további információk
megtekinthetõk az alábbi honlapon:
http://www.jic.ac.uk/ADAPTAWHEAT/.

Karsai Ildikó – Kiss Tibor – 
Veisz Ottó – Soltész Alexandra – 

Galiba Gábor 

40 éves a martonvásári fitotron
1972 jelentõs fordulópontot jelentett

a magyarországi és ezen belül is a
martonvásári agrárkutatás életében: ek-
kor helyezték üzembe az MTA Mezõ-
gazdasági Kutatóintézetében a fitot-
ront, közép Európa legnagyobb nö-
vénykísérleti nagyberendezését. Az
1990-ben végrehajtott felújítás óta gya-

korlatilag változatlan formában mûkö-
dõ fitotron 50 különbözõ méretû nö-
vénynevelõ kamrájában a Föld bár-
mely klimatikus övezetének éghajla-
tát szimulálhatjuk a sarkkörtõl az
egyenlítõig. E mesterségesen szabályo-
zott környezet lényege azonban nem a
természetes feltételek szimulálásában,

majd reprodukálásban rejlik: alkalma-
zásával elemeire bonthatók a klimati-
kus tényezõk hatásai, amelyek nehezen
és csak tartamkísérletekben értelmez-
hetõk. Természetes körülmények kö-
zött nehézséget jelent, hogy a vizsgála-
tok azonos tényezõrendszerben gyakor-
latilag nem ismételhetõk meg, hiszen az

1. kép A martonvásári fitotronok vezérlésének és kijelzõjének fejlõdése: a 40 éves kézi vezérlés (A), 
a 20 éves (B) és a legújabb technika (C)

A B C
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ökoszisztéma fejlõdése mindig új és új
feltételrendszert teremt. A szabályozott
környezet metodikailag így egy lánc-
szemet alkot a komplex növény-kör-
nyezet kapcsolat egészének feltárása, a
résztörvények és ezek újraépítésének
megismerési folyamatában.

Az elmúlt negyven évben több
mint 4000 kísérletet végeztek a mar-
tonvásári fitotronban, melyekbõl sok
világszínvonalú tudományos ered-
mény született. Intézeti kutatókon kí-
vül szép számmal jöttek hozzánk egye-
temi és más kutatóintézeti kollégák és a
privát szféra kutatói is. A martonvásári
fitotron iránt egyre nagyobb az érdeklõ-
dés Európai Uniós együttmûködésbõl
született kutatócsoportok részérõl.

Nemesítettek kalászos gabonákat,
kukoricát, dohányt, napraforgót, ta-
nulmányoztak gyümölcsfákat, para-
dicsomot, paprikát és végeztek nö-
vényvédelmi kutatásokat is.

Az utóbbi években fellendült a
klímaváltozással kapcsolatos kuta-
tás, amelyre a klimatikus tényezõk egy-
mástól független programozhatósága

különösen alkalmassá teszi ezen beren-
dezéseket. 

A martonvásári fitotron pótolhatat-
lan körülményeket teremt napjaink-
ban is intézetünk alapkutatásai szá-
mára: a modern laboratóriumi eszkö-
zök és a számítógépek fejlõdése
megnyitotta az utat a molekuláris nö-
vény-genetikai és -élettani, a moleku-
láris nemesítési, növényi génbanki, il-
letve agroökológiai kutatások, továb-
bá a növényi ivaros folyamatok
molekuláris sejtbiológiai vizsgálatai
számára.

Az immáron az MTA Agrártudo-
mányi Kutatóközpont keretei között
mûködõ fitotron növénynevelõ kam-
ráinak felújításához a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 2012-ben jelentõ-
sebb támogatással járult hozzá. En-
nek köszönhetõen a kamrák 1990-ben
üzembe helyezett, napjainkra elavult
vezérlõrendszerét lecseréljük egy
modern, remélhetõleg sok-sok éven át
mûködõképes PLC alapú vezérlésre.
A felújítás a biztonságosabb üzemelte-
tésen kívül a kutatók számára is lehetõ-

vé teszi, hogy saját számítógépeikrõl
láthassák a klímakamrák aktuális ál-
lapotát.  Ahhoz, hogy a klímakamrák
használata vidéki és külföldi partnerek
számára még vonzóbb legyen, próba-
üzemben néhány kamrába IP kamerát
is telepítünk, mely az „otthoni” számí-
tógépre fényképeket küld a nevelt nö-
vényekrõl, így a kutatók otthonról vagy
az irodájukból is nyomon követhetik a
kísérlet aktuális állapotát.

A környezetvédelem jegyében a kö-
zeli jövõben tervezzük a fitotroni kam-
rák által termelt hõ visszanyerését a
melegvíz-szolgáltatásba, illetve a fitot-
ron épület fûtõrendszerébe, amivel
nemcsak a környezetünkért teszünk,
hanem a fitotron üzemeltetésének költ-
ségeit is csökkenthetjük. 

A fitotron megnyitásának 40. év-
fordulóját 2012. december 12-én egy
jubileumi tudományos konferencia
keretében ünnepeljük meg Marton-
vásáron.

Harnos Noémi
Fotókat készítette: Tóth István és

Vécsy Attila

2. kép A fitotroni csarnok más szemszögbõl 3. kép Paradicsomnevelés fitotroni kamrában
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2012 szeptemberében töltötte be 90.
életévét Kovács István, az MTA

doktora, a martonvásári kukoricaneme-
sítés és az európai növénynemesítés ki-
emelkedõ alakja. E jeles alkalomból
bensõséges ünnepség keretében kö-
szöntötte az ünnepeltet Bedõ Zoltán, az
intézmény fõigazgatója és Oláh István,
az MNE fõtitkára (1. kép). Nagy szere-
tettel üdvözölték az ünnepeltet egykori
kollégái, valamint a kukoricakutatás je-
lenlegi munkatársai. 

Kovács István 1950-ben, szinte az
intézetalapítás pillanatában kezdett
dolgozni Martonvásáron. Fiatal kutató-
ként közvetlen közelrõl figyelhette az
európai hibridkukorica atyjának tekint-
hetõ Pap Endre munkásságát, bekap-
csolódhatott ebbe a munkába, sõt ott
bábáskodhatott már az elsõ hibridku-
korica, az Mv 5 születésénél.

Kovács Istvánnak nagy szerepe volt
abban, hogy Pap Endre korai, 1956-os
távozását követõen a martonvásári ku-
koricanemesítés nem torpant meg, ha-
nem kiteljesedve, évtizedekig egyedu-
ralkodóan ontotta a sikereket a tudomá-
nyos élet és a gyakorlati eredmények
területén egyaránt. Volt idõ, amikor a
martonvásári hibridek foglalták el a ha-
zai kukorica vetésterület 100 %-át. 

Kovács István 1956-tól, mint a ku-
koricanemesítési csoport vezetõje tevé-
kenykedett. Késõbb, az intézeti átszer-
vezés után 1968-tól a Növénynemesí-
tési Osztály vezetõjeként nemcsak a
kukorica, hanem a búzanemesítési ku-
tatásokat is irányította.

Kovács István fontos szerepet ját-
szott az Európában az ’50-es években
induló hibrid-kukoricanemesítés elmé-
leti megalapozásában. Ebben a témá-
ban védte meg kandidátusi, majd aka-
démiai doktori disszertációját. Elméle-
ti felkészültségét segítette, hogy
1966-ban közel egy évig ösztöndíjjal
az USA-ban folytatott tanulmányo-
kat. Ez, abban az idõben, a Világnak
ezen a felén csak igen keveseknek ada-
tott meg. Kiváló kvalitásainak, nemzet-
közi kapcsolatainak köszönhetõen az
EUCARPIA Kukorica és Cirok Szek-
ció elnökének választották, s két évig
tevékenykedett ebben a minõségében.
A nemesítõ munkáját 50 államilag elis-

Kovács István 90 éves
A hibridkukorica-nemesítés élõ történelemkönyve

1. kép Bedõ Zoltán fõigazgató és Oláh István, az MNE fõtitkára köszönti 
az ünnepeltet

mert kukoricahibrid dicséri. A kukori-
canemesítés és annak gyakorlati hasz-
nosítása terén elért eredményei elisme-
réseként 1970-ben Állami Díjjal tün-
tették ki.

Kovács István jelen volt a hibridku-
korica vetõmagtermesztés hazai alapja-
inak a lerakásánál is. Segítségével
Martonvásár elsõ volt a hibridkuko-
rica vetõmagtermelés szántóföldi
technológiájának és vetõmagüzemi
feldolgozásának a kidolgozásában,
meghonosításában itthon és Európában
is. Magyarországon elsõként végzett –
1953-ban – üzemi méretû törzsszaporí-
tást és hibrid vetõmag elõállítást. 

A martonvásári kukoricanemesítés
felelõs vezetõjeként komoly része volt
abban, hogy az 1970-ben a Hel-
minthosporium maydis T-rassza által
okozott járvány után az USA Magyar-
országról vásárolt ellenálló marton-
vásári hibridkukorica vetõmag-
vakat. Ez segítette a járvány leküzdé-
sét az USA-ban, a vetõmagért kapott
bevétel (akkor úgy hívtuk: kemény va-
luta) pedig fedezetéül szolgált az akkor

épülõ martonvásári fitotron  Kanadából
származó klímakamráinak.

Kovács István nyugdíjazását köve-
tõen még közel 10 évig látta el a KGST
országok közös kukoricanemesítési
programjának a koordinátori és az ún.
ország meghatalmazotti tisztét.

Martonvásár 1980-1990 között
volt a közös kukoricanemesítési
program központja. Ez a feladat az
eredeti funkcióján túl komoly segítség
volt az akkor kiteljesedõ keleti vetõ-
magexport fellendítésében. Voltak
évek, mikor 20-28 ezer tonna magyar
hibridkukorica vetõmagot exportál-
hattunk a volt Szovjetunióba.

Valódi nyugdíjazása óta is mindig
nagy örömmel fogadják látogatásait a
„kukoricások” az Intézetben. Szellemi
frissessége mit sem kopott az évek mú-
lásával. Lényeglátása, gondolatainak
üdesége, bölcsessége egy nagy ívû élet-
pálya tapasztalatainak és fegyelmezett
életvitelének az eredménye.

Születésnapja alkalmából ezúton is
köszöntjük!

Marton L. Csaba
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VSZT Küldöttközgyûlés Martonvásáron

AVetõmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács 2012.

szeptember 25-én tartotta küldöttköz-
gyûlését Martonvásáron, a Magyar
Tudományos Akadémia Agrártudo-
mányi Kutatóközpont Mezõgazdasági
Intézetében. Az eseményt Bedõ Zol-
tán akadémikus, fõigazgató nyitotta
meg. Beszédében elmondta, hogy a
mezõgazdaságban hatalmas potenciál
rejlik, melynek kiaknázásában a nö-
vénynemesítésnek és a vetõmagipar-
nak, mint a leginnovatívabb ágazatok-
nak, kiemelkedõ jelentõségük van.

A rendezvény különlegességét
az adta, hogy a szakma nagy múlttal
rendelkezõ, meghatározó személyi-
ségeinek találkozójára is sor került.
Dr. Balikó Sándor köszöntötte a
nyugdíjas kollégákat, és hangot
adott örömének, hogy ilyen sokan,
szám szerint 37-en jelentek meg a
régi ismerõsök közül. A kezdemé-
nyezés célja az volt, hogy a fiata-
labb generáció számára példát muta-
tó, de a napi operatív munkában már
részt nem vevõ szakemberek talál-
kozhassanak, és egyben az ágazat
legfontosabb híreirõl tájékozódhas-
sanak. 

A küldöttközgyûlés hivatalos
programja Takács Géza elnöki beszá-
molójával kezdõdött, majd Pavelka
Árpád bemutatta a vetõmag ágazat
stratégiáját és a megvalósítás érdeké-
ben eddig tett erõfeszítéseket. A rö-
vid szünetet követõen dr. Kator Zol-
tán, a VSZT ügyvédje ismertette a
szervezet számára kiemelkedõ fon-
tossággal bíró, nemrégiben megjelent
szakmaközi szervezeti törvény leg-
fontosabb elemeit. Végül az ágazatot
érintõ aktuális jogszabályi változá-
sokról dr. Feldman Zsolt, az agrár-
gazdaságért felelõs helyettes államtit-
kár tartott tájékoztatást. 

Az elõadásokat követõen dr. Bóna
Lajos, a Magyar Növénynemesítõk
Egyesületének elnöke MNE Emlék-
plakettet adott át Marosi Gábornak, a
Woodstock Kft. ügyvezetõjének a
magyar növénynemesítés támogatá-
sa, a martonvásári és szegedi
kukorica hibridek kelet-európai ter-
jesztése terén végzett kiemelkedõ
munkájáért.

Ruthner Szabolcs

Örömmel tájékoztatjuk kedves partnereinket, hogy a GOP-1.3.1.-09/A-2010-0008
számú, „Hibridkukorica vetõmagtechnológia fejlesztése és a steril alapú vetõ-

magelõállítás kidolgozása a Bázismag Kft.-nél” címû projektünk az eredeti célkitû-
zéseknek megfelelõen megvalósult.

A steril alapú vetõmagtechnológia kidolgozása révén a vetõmagelõállítás bizton-
ságosabbá és gazdaságosabbá vált. A projekt eredményeképpen a Bázismag Kft. által
elõállított és forgalmazott valamennyi kukorica hibrid vetõmagjának elõállítása hím-
steril alapon történik.

A projektnek köszönhetõen egy mûszaki fejlesztés is megvalósult, melynek kere-
tében egy új címerezõgép beszerzésére, és annak a vetõmagtechnológia folyamatába
történõ beillesztésére került sor.

Reméljük, hogy ezek az eredmények partnereink számára is hasznosak lesznek.

Pályázat
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Ha szeptember, akkor Kutatók Éjszakája
AKutatók Éjszakája az Európai Bizottság által támoga-

tott, egész Európában igen népszerû fesztivál, amely-
nek célja, hogy az embereket közelebb hozza a tudomány-
hoz, és növelje a tudományos karrier vonzerejét a fiatalok
körében. Szeptember 28-án, pénteken Európa-szerte 29 ország
több mint 150 városában zajlottak hasonló szórakoztató-isme-
retterjesztõ események.

Az immár hetedik alkalommal megrendezett nagysikerû
programot az MTA Agrártudományi Kutatóközpontban Mar-
tonvásáron az érdeklõdõk idén a meghosszabbított nyitva tar-
tásnak köszönhetõen, délután 15 órától este 21 óráig látogathat-
ták. A programon résztvevõk személyesen találkozhattak a
kutatókkal, kipróbálhatták a kutatási eszközöket, megismerhet-
ték a tudományos munkákat, valamint olyan különleges hely-
színekre látogathattak el, melyek más alkalommal nem te-
kinthetõk meg. 

Az idei évben több mint ezren vettek részt a különbözõ
programokon. Az érdeklõdõk között minden korosztály kép-
viseltette magát. A rendezvény idén is az általános iskolai és
középiskolai osztályok, valamint a családok körében volt a leg-
népszerûbb. Örömünkre szolgál, hogy idén a szomszédos tele-
püléseken kívül, többen érkeztek a környezõ nagyvárosokból
(Székesfehérvár, Érd, Százhalombatta).

A Kastélypark területén, továbbá négy helyszínen (Kas-

tély, Búza- és Kukoricakutatás, valamint a Fitotron épülete) 13
program zajlott, folyamatosan telt házzal. A gyerekek kedven-
cei az izgalmas laboratóriumi „mini kísérletek” voltak, a fel-
nõtteket a Fitotron kamrák mûködése, a különbözõ éghajlati
körülmények szimulálása nyûgözte le, valamint mindenki szá-
mára élmény volt a Kastélyparkban szervezett botanikai séta. 

A rendezvényen számos fotó készült, amelyek a Kutató-
központ honlapján (www.agrar.mta.hu) tekinthetõk meg.

Bódi Bernadette

Téten született 1955-ben. A Keszt-
helyi Egyetem Mosonmagyaróvári

Mezõgazdaságtudományi Karán szer-
zett agrármérnöki diplomát 1979-ben.
Ugyanettõl az évtõl dolgozik az MTA
Mezõgazdasági Kutatóintézetében. A
mezõgazdasági tudomány kandidátusa
fokozatot 1988-ban, az MTA doktora
címet pedig 2000-ben szerezte meg. A
fitotron növénynevelési csoportjának
vezetõje volt 1982-tõl 1992-ig. Az
MTA Mezõgazdasági Kutatóintézeté-
nek ügyvezetõ igazgatóhelyettese
1993-tól 2012-ig, e mellett 2000-tõl a
Kalászos Gabona Rezisztencia Nemesí-
tési Osztály vezetõi feladatait is ellátja.
Szûkebb szakterülete a kalászos gabo-
nák abiotikus stresszrezisztenciájának
kutatása, ellenálló fajták nemesítése. A
klímaváltozás témában elért eredmé-
nyeit az Európai Unió az FP7-

REGPOT-2007-1 pályázata keretében
Magyarországon elsõként ismerte el az
általa koordinált program elfogadásá-
val, melyben az intézet Közép-Európá-

ra kiterjedõ regionális szintû képzési és
kutatási központtá vált. Az elmúlt két
évtizedben sikeresen vett részt a fenn-
tartható növénytermesztés szerkezet-
váltásához felhasználható gabonafélék
kutatásában. Így vezetésével eredmé-
nyesen folyik az egészséges élelmiszer
alapanyag elõállításában fontos szere-
pet betöltõ, a gabonafélék között ki-
emelkedõ beltartalmi értékû, magas
béta-glukán tartalmú zab nemesítése,
az õszi zab abiotikus stresszrezisztenci-
ájának javítása. Mint a Kalászos Gabo-
na Rezisztencia Nemesítési Osztály ve-
zetõje munkatársaival együtt részt vesz
a martonvásári búzanemesítési kutatá-
sokban. Így tudományos munkásságá-
nak eredményei  sikeresen alkalmazha-
tók a mezõgazdasági termelésben,
megvalósítva ezzel a tudományos ered-
mények gyakorlati realizálását.

Veisz Ottó akadémiai díjas nemesítõ

Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag új
esztendõt kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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Mindnyájan megdöbbentünk Ko-
vács Géza kollégánk hirtelen jött

betegségén, annak gyors elhatalmasodá-
sán, majd halálán. Tavasszal, áprilisban
még többször járt külföldön, Rómában
EU FP7 pályázati megbeszélésen, majd
Brüsszelben EU-pályázatok elbírálásá-
ban vett részt. Hazajövetele után hátfá-
jásra panaszkodott, majd májusban kór-
házba került és 2012. június 21-én örök-
re elment közülünk. 

Géza már fiatalon is kiugró képessé-
gekkel rendelkezett, diákként 6 tudomá-
nyos diákköri dolgozatot készített.
1981-tõl haláláig Martonvásáron az
MTA Mezõgazdasági Kutatóintézeté-
ben dolgozott.  Dr. Sutka József vezeté-
sével kapcsolódott be a növénygenetikai
kutatásokba, majd „Az Rht törpésítõ gé-
nek hatásának vizsgálata az õszi búzá-
ban” címmel készítette el egyetemi dok-
tori dolgozatát 1983-ban. A biometriai
módszereket alaposan elsajátította, an-
nak intézetünkben az egyik legjobb
szakértõjévé vált.

Érdekelték más területek is, ezért dr.
Barnabás Beáta vezetésével bekapcsoló-
dott a szövettenyésztési és pollenbioló-
giai kutatásokba. Új eredményeket ért el
a pollenszelekció területén. Kandidátusi
disszertációját „A mikrospórától az
utódnemzedékig” címmel készítette el
1994-ben. A genetikai transzformációt

is sikerrel kezdte meg ebben a csoport-
ban a ’90-es években. 1999-ben felada-
tul kapta a Martonvásári Gabona Gén-
bank fenntartását és kezelését, amelybõl
egy rendívül sikeres, új kutatási területet
alakított ki, az organikus nemesítést. 

Jó megfigyelõképességének köszön-
hetõen felfedezte a Triticum monococ-
cum gyûjteményben rejlõ lehetõségeket,
amelybõl aztán két új, organikus termesz-
tésre alkalmas fajtát állított elõ. Teljesen
egyedülálló az Mv Menket törpe T.
monococcum fajta , amelyet 2011-ben
minõsítettek a korábbi Mv Alkor után.  

Rendkívül könnyen írt cikkeket, be-
számolókat, jelentéseket, pályázatokat,
nemzetközi bírálatokat. Kiugró szellemi
képességekkel rendelkezett, sokat olva-
sott, folyamatosan új ötletekkel lepte
meg kollégáit. Jó érzékkel fedezte fel az
organikus nemesítésben rejlõ lehetõsé-
geket, amelyre itthon és külföldön is
egyre nagyobb társadalmi igény mutat-
kozik. Sikerrel vett részt ezen kutatási
terület hazai és külföldi pályázatain.
Sajnos korai halála megakadályozta ab-
ban, hogy megérje kutatási pályázatai-
nak eredményes befejezését, de törek-
szünk arra, hogy az általa megkezdett
munkát folytassuk, fajtáit fenntartsuk,
céljait megvalósítsuk. 

Intenzív kutatómunkája mellett sok
energiája maradt a családjára, ahol je-
lentõs szerepet vállalt fiainak nevelésé-
ben, iskoláztatásában, még az organikus
nemesítésbe is bevonta õket alkalman-
ként nyári munka keretében. Éveken át
korszerûsítette, szépítette, fejlesztette
családi házát, amely pont ebben az év-
ben készült el véglegesen, de amelyet
sajnos már nem élvezhet. 

Máig hihetetlen, hogy Géza már
nincs közöttünk, hogy nem hallgathat-
juk többé legújabb ötleteit, elképzelése-
it, olvasmányait cigarettájának füstje
mellett.

Lángné Molnár Márta

Kovács Géza 1956-2012

A lét közvetlenségének õrzõi
Kétszáz évesek Beethoven híres, titokzatos levelei

Amint az széles körben ismert, Beethoven 1827-ben be-
következett halálát követõen, hagyatéka számbavétele
során egyik titkos szekrényfiókjában több irat között ta-
láltak két nõi miniatúrát, egy portrét a martonvásári il-
letõségû Brunszvik Terézrõl és három évszám, hely és
címzés nélküli, szenvedélyesen szerelmes levelet, melye-
ket a szövegben elõforduló megszólításra utalva, „a hal-
hatatlan kedveshez írt levelek”-ként váltak ismertté.

Alevelekrõl annyit lehet tudni, Beethoven fürdõhelyen
kezdte el írni hétfõn reggel, július hatodikán, hétfõn es-

te folytatta, majd másnap reggel fejezte be. Tudható továbbá,
hogy a nevezetes helyrõl minden nap megy posta a „K” betû-
vel jelzett településre. A megszólítás mellõzi a nevet: „An-
gyalom, Mindenem, Énem” írja Beethoven a kedves hölgy

ceruzájával, miközben konzekvensen tegezi szíve hölgyét.
Feltûnõen sok a „te”, „tiéd”, „veled” szó az írásban. Bonyo-
lítja a helyzetet, minthogy a leveleket Beethovennél találták
meg, még azt sem lehet pontosan tudni a papírok fogalmaz-
ványok vagy Beethoven elküldte és visszakapta õket, esetleg
el sem küldte csak megõrizte mint legboldogabb-legboldog-
talanabb emlékét.

Amióta a levelek ismertté váltak, természetesen a Beetho-
ven mûvészetét, illetve õt magát szeretõ hálás utókor szeret-
né tudni a titkot, kihez vonzódott ilyen szenvedélyesen a vi-
lág legnagyobb zeneszerzõje.

Sok volt a kérdés a levelekkel kapcsolatosan. Melyik esz-
tendõben esett július hatodika hétfõre? 1801-ben, 1807-ben
vagy 1812-ben? Melyik települést jelentheti a jelzett „K” be-
tû, Korompát? Karlsbadot? Esetleg mást?

„A levél megszünteti a tér érzetét: a lélek a betûkbe temetkezett és az olvasó szemének érintésére föltámad...”
(Gozsdu Elek)
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Elképzelhetetlenül sokakat foglalkoztatott a sok talány.
Mindjárt A. Schindlert, Beethoven elsõ életrajzíróját, koráb-
ban titkárát is. A. Kalischer, Beethoven leveleinek kiadója 28
nevet említ, akikkel a zeneszerzõnek „összeköttetése” volt,
de kereste a választ az amerikai A.W. Thayer, a francia R.
Rolland, a német La Mara (Marie Lipsius),  H. Goldschmidt,
E. Tellenbach, továbbá Hevesy Andor, Papp Viktor, Szabol-
csi Bence.  Még idén nyáron is, a jubileum alkalmából jelent-
kezett írásával az Ausztráliában élõ kutató, J. Klapproth. A
kutatókon, írókon, regényírókon túl számos filmrendezõt
megihletett Beethoven titka, a dokumentumfilmeken túl szá-
mos játékfilmet rendeztek a románcról.

A lehetséges címzettek közül sokáig nagyon valószínû
címzettnek tartották Brunszvik Terézt, továbbá unokatestvé-
rüket Giulietta Guiccardi grófnõt, késõbb Antonia Brentanot,
egy frankfurti kereskedõ feleségét, majd 1957 után egyre töb-
ben Brunszvik Jozefin grófnõt.  Beethoven részérõl valószí-
nûleg meglehetett mindkét Brunszvik kisasszony iránt az il-
lendõség, hajlandóság viszont alighanem csak Jozefin részé-
rõl mutatkozott. 

Nos, számos vizsgálatot követõen ma már elfogadott a le-
velek 1812. évi keltezése. Minden valószínûség szerint
Beethoven e leveleit az Érchegység lankáinál fekvõ Teplice
fürdõhelyen írta, az említett „K” betûvel jelzett település pe-
dig Karlsbad. A levelek szóhasználatát összevetették más
személyekhez fûzõdõ leveleivel, és megállapították: ilyen és
hasonló szavakkal Beethoven csak Jozefint illette.

A levelek közvetlen elõzménye egy rövid prágai találko-
zás lehetett. Beethoven 1812 nyarán életének 42. esztendejé-
ben jár, erõsen küszködik hallásproblémáival, de még nem
áthatolhatatlan a süketsége.  Bécsbõl Prága érintésével uta-
zott Teplicébe nyaralni. Jozefin ekkor 33 éves, Bécsben él,
túl van elsõ férje halálán. Özvegysége idején, 1804-07 között
ismeretsége szerelemmé mélyült Beethovennel, és ekkor már
birtokosa annak a 14 beethoveni levélnek, amely majd csak

A három hölgyportré, melyeket Beethoven huszonegynéhány lakásváltoztatása során gondosan megõrzött: 
Brunszvik Teréz portréja, és két ismeretlent ábrázoló elefántcsontra festett miniatúra

Részlet a levélbõl
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1957-ben válik a világ számára ismertté. Második férjéül
Jozefin mégsem Beethovent választotta, hanem Chistoph
Stackelberg észtországi bárót, ám ekkorra már nyilvánvalóvá
vált számára, hogy rossz döntés volt az észt báróval összeköt-
ni az életét. Jozefinnek elsõ férje révén voltak rokonai Prágá-
ban, akiket felkereshetett, esetleg tovább akart utazni Karls-
badba, a Brunszvik család kedvelt fürdõhelyére, ahol koráb-
ban Teréz is pihent, erõsödött. És mit tesz a Sors? A két
nagyvonzású hajdani szerelmes, akik 1812-ben már az életük
megoldhatatlannak tûnõ gondjaival küszködnek, Prágában
véletlenül összetalálkozhattak. Beethoven személyiségének
roppant vonzása magával ragadta az embereket, de milyen
magnetikus sugárzása lehetett Jozefinnek!? Errõl négy évvel
idõsebb nõvére Teréz, az elismert kiválóság, akinek kiemel-
kedõ pedagógiai hivatástudatán keresztül ma is érzékelhetjük
lényének pozitív voltát, így ír: „drága Jozefinem, aki minde-
nem volt: anyám, barátom, mintaképem s vezetõm”.

A két hajdani szerelmes pedig elfogadhatta az élet által
felkínált váratlan ajándékot.  Beethoven a találkozást követõ-

en szerette volna, hogy „szíveik állandóan egymás mellett”
legyenek.

Nem így lett.
De hát mi történhetett? Beethoven nem adta postára a le-

veleket? Elkésett talán? Esetleg hírét vette, hogy Jozefin
megváltoztatta szándékát, Karlsbad helyett Bécs felé vette út-
ját? És ezt ismételt elutasításnak vette?  Nem tudni.

A levelekbõl páratlanul gazdag érzelem árad. Ma is meg-
rendítõ olvasni milyen szépen fejezte ki gondolatait szavak-
ban is a hangok nehezen felülmúlható mestere. Ma is nagyon
fontosak ezek a levelek. Nem is az õket körüllengõ titkok mi-
att, melyek egyre kevésbé titkok, hanem azért, mert – aho-
gyan Goethe írja – a lét közvetlen voltát õrzik. Beethovenre
röviddel a prágai találkozást követõen még egy nagy találko-
zás várt ezen a nyáron Teplicén, Goethe-vel, a költõvel.

Beethoven sohasem házasodott meg. Késõn, élete alko-
nyán tette a megjegyzést, miszerint „egyet találtam, de az so-
hasem volt teljesen az enyém”.

Molnár Dénesné
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