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Tudományos tanácskozások
• Gyõrffy Béla akadémikus, egykori

igazgatónk 85. születésnapja alkalmá-
ból január 14-én, az immáron hagyomá-
nyosnak számító emlékülésre gyûlt ösz-
sze az agrárium számos képviselõje.
Teplán István akadémikus bevezetõjé-
ben méltatta a kísérletezõ tudós alakját,
majd átadta a szót Várallyay György

akadémikusnak, aki „Gyõrffy Béla és a
talaj” címmel tartott elõadást, melyben
mondandóját a talaj-, növény-, környe-
zet közötti „párbeszéd” fonalára fûzte
fel. Kiemelte megalkuvást nem ismerõ
kompromisszumkészségét, korát meg-
elõzõ kutatási célkitûzéseit, ma is érvé-
nyes megállapításait és iskolateremtõ
voltát. Dr. Micskei Györgyi – mint a fi-
atal kutatói generáció tagja – a Gyõrffy
Béla által közel 60 éve beállított tartam-
kísérletek néhány szintetizáló, az évtize-
dek alatt szembetûnõ és nagy szellemi
tõkét jelentõ folyamatára, eredményére
tért ki, bizonyítva ezzel is az elõtte szó-
ló megállapításait.

Balázs Ervin akadémikus „Kihívá-
sok elõtt a mezõgazdaság” címmel a ma
emberét és a szakmát méltán foglalkoz-
tató kérdésekrõl tartott nagy ívû elõ-
adást, érintve az oktatás és a kutatás
nemzetgazdasági jelentõségét is.

Az elhangzottakhoz Horn Péter
akadémikus, dr. Széll Endre és dr.
Sziebert Dénes szóltak hozzá, majd a
kötetlen eszmecsere következett.

• Január 23-25. között rendezték
meg a XXIII. Keszthelyi Növényvédel-
mi Fórumot. A háromnapos rendezvény
elsõ napján, egy prekonferencia keretein
belül dr. Nádasy Miklós emléktáblájá-
nak felavatására került sor. A második
nap plenáris ülése után három szekció-
ban: „Növénykórtan”, „Növényvédelmi
állattan”, valamint „Elmélet és gyakor-
lat” folytak az elõadások. A Poszter
szekciót a szünetekben lehetett megte-

Eseménynaptár
kinteni. Az utolsó napra egy angol nyel-
vû szekció: „Science and practice in
agriculture” maradt. Intézetünket két, a
Kalászos Gabona Rezisztencia Nemesí-
tési Osztályon dolgozó kolléga képvi-
selte. Komáromi Judit „A búzaliszt-
harmat-populáció változása 40 év
alatt”, Puskás Katalin „Kalászfertõ-
zést okozó Fusarium fajok összehason-
lító vizsgálata õszi búzán” címû poszte-
rekkel vettek részt a konferencián. 

• A Magyar Növényvédõ Mérnöki
és Növényorvosi Kamara Fejér Megyei
Szervezetének rendezésében február
27-én az MTA ATK Mezõgazdasági In-
tézete adott otthont a növényorvosok
továbbképzésének. A megyei növény-
védõ mérnökök tájékoztatást kaptak a
Mezõgazdasági Intézetben folyó nö-
vényvédelemmel kapcsolatos kutatások
fõbb eredményeirõl. Dr. Vida Gyula a
búza biotikus rezisztencia kutatásról,
Balázs Ervin akadémikus a növényvé-
delmi GM technológia körüli félreérté-
sekrõl, dr. Árendás Tamás az agro-
technikai tényezõk és növényvédelem
összefüggéseirõl tartott elõadást. A Nö-
vényvédelmi Kutatóintézetbõl Tóth
Miklós akadémikus ismertette a fero-
moncsapdás elõrejelzés újdonságait, il-
letve dr. Véghelyi Klára, a Corvinus
Egyetem c. egyetemi docense a gyü-
mölcsfák korai pusztulásának kórtani
okairól tartott elõadást.

• Az MTA Agrártudományok Osz-
tályának Növénynemesítési Tudomá-
nyos Bizottsága és a Magyar Növény-
nemesítõk Egyesülete tizenkilencedik
alkalommal rendezte meg a Növény-
nemesítési Tudományos Napot. A
Pannon Egyetem, Georgikon Karán,
Keszthelyen, március 7-én tartott ren-
dezvény plenáris ülésén Heszky László
akadémikus, dr. Kajdi Ferenc, dr. Ko-
csis László, dr. Nagy János és dr.
Tóth Magdolna professzorok ismertet-
ték az egyetemeiken folyó növényne-
mesítési célkitûzéseiket és eredményei-
ket. Dr. Bóna Lajos a Növénynemesí-
tõk Egyesületének elnöke méltatta a
2012-ben állami és miniszteriális kitün-
tetésben részesülteket, valamint meg-
emlékezett az elmúlt év folyamán el-
hunyt növénynemesítõkrõl. Délután hat
szekcióban, összesen 36 elõadás hang-
zott el. A résztvevõk 82 poszteren mu-
tatták be legújabb kutatási eredményei-

ket. Munkatársaink közül 53 kutató 2
elõadást tartott, illetve 24 posztert állí-
tott ki.

PhD védések
• Az MTA ATK Mezõgazdasági In-

tézet kutatói közül
– Vashegyi Ildikó a Növényi Mole-

kuláris Biológiai Osztály munkatársa a
Pannon Egyetem Molekuláris- és Nano-
technológiai Doktori Iskolájában október
17-én „Summa cum laude” minõsítéssel
védte meg a „Hideg által indukált, fagy-
tûrést és vernalizációt szabályozó folya-
matok molekuláris hátterének vizsgálata
gabonafélékben” címû értekezését.

– Fábián Attila a Növényi Sejtbio-
lógiai Osztály munkatársa az Eötvös Lo-
ránd Tudomány Egyetem Természettu-
dományi Doktori Iskolájában november
26-án „Summa cum laude” minõsítéssel
védte meg „A szárazságstressz hatása a
búza gametogenezisére, fertilitására és
korai szemfejlõdésére” címû értekezé-
sét.

Minõsített kollégáinknak gratulá-
lunk, további munkájukhoz sok sikert,
kitartást kívánunk.

Fajtaelismerés
• 2012. december 18-án Állami elis-

merésben részesült az intézet Mv Ko-
kárda, Mv Pengõ, Mv Nádor, Mv
Pántlika nevû búza és Mv Sámán nevû
tritikálé fajtája, valamint négy HMv ku-
korica vonala, melyek által ismét gazda-
godott a fajtaszortiment, illetve a neme-
sítés genetikai háttere.

• Állami elismerésben részesült Tö-
rökországban az Mv Suba, így már tíz
ország búzatermesztõi számára elérhetõ
ez a kiváló minõségû fajta.

• Az elmúlt hónapokban elsõ alka-
lommal exportáltunk búza vetõmagot
az Egyesült Királyságba. Fajtáink – az
Mv Karizma és Mv Toldi – a korábbi
kisparcellás kísérletek után most már
üzemi feltételek között is fogják tudni
igazolni kiváló minõségüket.

Jubilánsunk
• Február 19-én ünnepelte 80. szüle-

tésnapját dr. Balla László búzanemesí-
tõ, intézetünk egykori igazgatója.

Az intézet, a honi növénynemesítés
és az oktatás érdekében végzett több év-
tizedes áldozatos munkáját ezúton is há-
lásan köszönjük, jó erõt és egészséget kí-
vánva a jól megérdemelt nyugdíjas na-
pokra.
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Mintegy két évtizede már, hogy a
hazai búzatermesztõk minden év-

ben a martonvásári búzafajták fémzárolt
vetõmagját használják fel legnagyobb
mennyiségben. Ez az eredmény jelentõs
erõfeszítések révén valósult meg,
ugyanakkor nagy felelõsséget is ró ránk
a termelõk bizalmának megõrzése. Ez
alatt az idõszak alatt törekvéseink kö-
zéppontjában elsõsorban a termelés mi-
nõségi színvonalának javítása állt, a
magyar búza minõségi tekintélyének
visszaszerzése a termõképesség folya-
matos növelése mellett. 

A martonvásári búzafajták piacveze-
tõ szerepe elsõsorban a termelõi és fel-
dolgozói igényekhez történõ rugalmas
alkalmazkodásnak köszönhetõ. A meg-
hirdetett Pannon búza program új szem-
léletet alakított ki a magyar búzater-
mesztésben, kibõvítve és a nemzetközi
trendekhez igazítva a minõséggel szem-
beni elvárásokat, szigorúbb, de objektí-
ven definiált követelményeket támaszt-
va a fajtákkal és a termesztéstechnológi-
ával szemben. A hazai termelõk és
felhasználók, valamint az export piacok
elvárásai alapján kialakított fehérje
mennyiségi és minõsítési tulajdonságo-
kat figyelembe véve a martonvásári bú-
zafajták differenciáltabb csoportosítását
végeztük el.

Megszületett a Pannon búza véd-
jegy, de még ennél is lényegesen fonto-
sabbnak tartjuk, hogy a gabona verti-
kum minden partnerének részvételével
tartalmas szakmai konzultáció sorozato-
kat követõen létrejött egy új, a XXI. év-
század elvárásainak megfelelõ, a ma-
gyar búza minõség-versenyképességét
biztosító minõség szabvány. 

Mint búzanemesítõ kutatóhely, Mar-
tonvásáron arra törekszünk, hogy a ga-
bonatermelõk és a feldolgozóipar igé-
nyeit minél szélesebb körben kielégít-
sük. Minden minõségi kategóriában,
eltérõ agronómiai típussal, extenzív és
intenzív termesztési feltételek között
egyaránt jól alkalmazkodó, különbözõ
tenyészidejû fajtával állunk rendelke-
zésre. Ezek között is megtalálható új,
perspektivikus, vagy nagy területen már
elterjedt búzánk, valamint egyes körze-
tekben jól bevált, de már kifutóban lévõ
fajták (1. táblázat). 

Martonvásár két évtizede piacvezetõ 
a búza vetõmag piacon

Martonvásári õszi búzafajta ajánlat 2013

Prémium minõségû fajták
Minden idõszakban megvan a termelõk
részérõl az éppen aktuális, domináns
fajtaigény. Húsz évvel ezelõtt sokáig a
sikértartalom volt a fajtaválasztás fõ kri-
tériuma. Napjainkban lényegesen diffe-
renciáltabbak a feldolgozóipari és ex-
portigények, és a magyar piac minõség
iránti kereslete is nagyobb választékot
követel meg. Ezt igazolja az a tény,
hogy folyamatosan nõ a kereslet a pré-
mium minõségû fajták iránt, amelyek
nem csak magas fehérjetartalommal
rendelkeznek, de kiváló fehérje minõsé-
gûek is. Az elterjedt prémium fajták kö-
zé tartozik az Mv Kolo, az Mv Toldi és
az Mv Mazurka, az elmúlt évben kiug-
róan jól szerepelt az Mv Ködmön, és
nem utolsó sorban a tíz ország búzater-
mesztésében megtalálható Mv Suba.
Új, perspektivikus fajtáink közül ide so-
rolható az Mv Melodia mellett az Mv
Karizma, amit francia malmosok is
megkedveltek, sõt idén már nagyüzemi
szinten angliai malmok is tesztelik. Ta-
valy év végén kapott állami minõsítést e
csoportban az Mv Pántlika. 

Jó malmi minõségû búzák
A búza iránt tapasztalható nagy nemzet-
közi kereslet következtében egyre több
helyen keresik a bõtermõbb típusokat,
amelyek a nagy termõképesség mellett
jó malmi búza minõséggel is rendelkez-
nek. Már jól bevált és nagy területen el-
terjedt e minõség kategóriában a bõter-
mõ Mv Tallér, Mv Lucilla, az Mv
Marsall és az extra korai érésû Mv To-
borzó.  Ezt a fajtaigényt a martonvásári
búzanemesítõk egyre több új fajtával
tudják kielégíteni. Nem véletlen, hogy
ebben a kategóriában van a legtöbb új
nemesítésû fajtánk. Ide tartozik a rövid
szárú, intenzív és igen korai érésû Mv
Bodri, a termõképesség és a jó sütõipa-
ri minõség egyik legígéretesebb kombi-
nációja az Mv Karéj, a szálkátlan Mv
Petrence, az igen nagy produktivitású
járóbúza, az Mv Kikelet, valamint a
múlt év végén állami elismerést kapott
Mv Pengõ.  

Nagy sikértartalmú fajták
A nagy sikértartalmú búzák továbbra is
nagy területen vannak a magyar közter-

Prémium minõségû búzafajták

Új/Felfutó* Elterjedt Kifutó
Mv Karizma Mv Toldi* Mv Palotás
Mv Menüett* Mv Suba
Mv Pántlika** Mv Ködmön

Mv Kolo*
Mv Mazurka

Jó malmi minõségû búzafajták

Új/Felfutó* Elterjedt Kifutó
Mv Bodri* Mv Toborzó Mv Emese

Mv Pengõ** Mv Tallér*
Mv Karéj* Mv Marsall

Mv Petrence Mv Lucilla*
Mv Kikelet*

Nagy sikértartalmú búzafajták

Új/Felfutó* Elterjedt Kifutó
Mv Nádor** Mv Béres* Mv Süveges

Mv Apród Mv Csárdás Mv Verbunkos
Mv Magdaléna Mv Walzer
Mv Kolompos* Mv Vekni

Speciális minõségû búzafajták

Új/Felfutó*
Mv Kokárda** Mv Lepény**

Különleges búzafajok

Durumbúza
(Triticum durum Desf.)

Új/Felfutó* Elterjedt
Mv Hundur** Mv Pennedur

Tönkölybúza
(Triticum spelta L.)

Franckenkorn Oberkulmer 
Rotkorn

Alakorbúza
(Triticum monococcum ssp. monococcum)

Mv Alkor** Mv Menket

Tönkebúza
(Triticum turgidum ssp. dicoccon)

Mv Hegyes

*Bevezetésre váró vagy kevés szaporító területtel rendelkezõ fajták
**Korlátozott mennyiségû szaporítóanyag. Csak vetõmag-elõállítóknak
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Egy nemesítési program minõségét és
értékét a létrehozott növényfajták

száma és azok elterjedtsége együtt hatá-
rozza meg. Az állami elismerés szüksé-
ges, de nem elégséges feltétele a vetõ-
mag szaporításnak és forgalmazásnak. A
nemzetközi tapasztalatok szerint a minõ-
sített fajták mintegy harmada lesz igazán
sikeres, míg sok fajta csak alig, vagy
nem terjed el a köztermesztésben. 

Az elmúlt 10 évben 72 bejelentett
martonvásári õszi búza fajtajelölt közül
ezek fele, 36 részesült állami minõsítés-
ben, ami igen jó aránynak tekinthetõ, hi-
szen a nyolcvanas években a marton-
vásári fajtajelöltek 20%-a, míg a 90-es
években 34%-a jutott el az állami minõ-
sítésig. A javuló hatékonysági mutató ar-
ra vezethetõ vissza, hogy a hivatalos
vizsgálatokat megelõzõen a korábbiak-
nál több termõhelyen – három-négy év-
ben összesen mintegy 20-25 kísérletben
– vizsgáljuk a törzseinket, így nem csu-
pán a termõképességet sikerül pontosan
megállapítani, hanem jól becsülhetõ a
fajtajelöltek alkalmazkodóképessége is.
A rengeteg kísérleti adat, valamint az ál-
lami fajtakísérletekkel párhuzamosan

már meginduló nagyüzemi vetõmag sza-
porítási tapasztalatok alapján már elég
jól megbecsülhetõ az új fajták potenciá-
lis felhasználási területe és várható piaci
fogadtatása. Reméljük, hogy új fajtáink
alább részletezett tulajdonságait a követ-
kezõ években mind nagyobb területen
igazolja vissza a búzatermesztés.

2012 õszén négy új martonvásári
búzafajta kapott állami elismerést, és
mind a négy olyan, amit teljes lendület-
tel megpróbálunk bevezetni a gyakorlat-
ba. A négy fajta nem egymással fog ver-
senyezni, mert olyan eltérõek, hogy más-
más termelõi és felhasználói kör számára
lesznek érdekesek. Az Mv Nádor
(Mv15-09) – rekord termõ féltörpe búza,
magas sikér tartalommal. Korai érésû
búzafajta, amely több év átlagában az
Mv Marsallal azonos napon, május köze-
pén kalászol. Termõképessége az állami
fajtakísérletekben több mint 10%-kal ha-
ladta meg éréscsoportja kontroll fajtái-
nak átlagát, hasonló mértékben elõzte
meg a középkorai kontrollokat is, és a
legbõtermõbb, késõi érésû, nyugat-euró-
pai kontrollnál is termékenyebbnek bizo-
nyult 4%-kal. Nagy termõképessége

igen tetszetõs, produktív kalászainak kö-
szönhetõ – a kalászkák jól termékenyül-
nek, és sok, átlagosan 42-44 gramm
ezerszem-tömegû szemet nevelnek. 

A martonvásári kutatóintézet kísérle-
ti hálózatában a hivatalos kísérleti ered-
ményekkel azonosan az Mv Nádor a je-
lenleg elérhetõ legbõtermõbb fajták közé
tartozik (1. ábra).

Az Mv Nádor alacsony (65-75 cm),
sûrû állományt fejleszt. Rövid és rugal-
mas szárának köszönhetõen megdõlés
ellenállósága kiváló, ezért termesztése-
kor semmilyen szárszilárdító regulátor
használata nem ajánlott. Kísérleteinkben
az Mv Nádort 9-9,5 t/ha termés mellett is
mindig állva takarítottuk be. Termésbiz-
tonságához kiváló fagyállósága, jó liszt-
harmat-, kiváló levélrozsda- és szárrozs-
da ellenállósága is hozzájárul. 

Az Mv Nádor nemcsak sok, hanem
jó minõségû termést is ad. Keménysze-
mû malmi búza. A belõle készített liszt
stabil B1 farinográf értékkel rendelkezik,
és jellemzõen magas, 35% (33-37%) kö-
rüli sikértartalmú. Farinográfos görbe
stabilitása (ICC szerint) 6 perc, alveográf
W értéke jó (190).  A liszt vízfelvevõ ké-

Fajták, igények, lehetõségek

mesztésben. Több régióban még ma is
joggal ragaszkodnak stabil teljesítmé-
nyük miatt az Mv Magdaléna – amely
úttörõ fajta ebben a kategóriában – vala-
mint az Mv Csárdás és az Mv Béres ve-
tõmagjához. Ebben a kategóriában elõre-
lépést jelent nagyobb termõképességével
és a korábbi hasonló típusú fajtáknál jobb
sütõipari minõségével az Mv Kolompos,
ami igen rövid idõ alatt népszerû fajta lett
országszerte. Vetését azoknak a terme-
lõknek is ajánljuk, akik kedvelik a kissé
magasabb és késõbbi típusú búzát. Ha-
sonló karrier elé nézhet a tavaly minõsí-
tett, rövid szárú Mv Nádor is, amely
nagy sikértartalma mellett a kontrollt
10%-kal meghaladó termõképességet bi-
zonyított az állami fajtakísérletekben, ez-
zel az egyik legbõtermõbb fajtajelöltnek
bizonyult három év átlagában. 

Speciális minõség 
zárt termesztésben

Kevés figyelem hárult korábban a speci-
ális minõségû búzákra. Újabban egyre
nõ a kereslet akár az élelmiszeripar, akár
a takarmányipar részérõl az ilyen típusok
iránt. Jövõbeni szerepük és ezáltal vetés-
területük nõhet az egészséges gabonaala-

pú táplálkozás terjedésével, a módosított
(nem génmódosított) keményítõtartal-
mú, vagy nagyobb diétás rosttartalom-
mal rendelkezõ fajták kinemesítésével. 

A két perspektívikus martonvásári
puhaszemû búzafajta, az Mv Lepény és
az Mv Kokárda elsõsorban cukrászipari
célra alkalmas, ami iránt nagymértékben
megnõtt a nemzetközi érdeklõdés. Ter-
mesztésük elsõsorban zárt rendszerben
javasolható, ahol a fajta tulajdonságait
megõrzõ termesztéstechnológiát alkal-
maznak, hogy a minõség stabilitását ga-
rantálni lehessen. Mindkét fajta igen
nagy termésre képes, ami jövedelmezõ
termesztésüket is garantálja.

A zárt rendszerû termesztés nagyobb
arányú elterjesztését indokolja az a tény,
hogy a mezõgazdasági termékek egyik
fontos értékmérõjévé vált a nyomon-
követhetõség. Nemcsak a gabona verti-
kumban, hanem az élelmiszergazdaság
minden ágazatában az élelmiszerbizton-
ság egyik kritikus területe a genetikailag
azonosítható alapanyag elõállítása. Kü-
lönösen a feldolgozóipari minõségre igé-
nyes szektorokban került elõtérbe a faj-,
illetve a fajtaazonosítás, amit ma már
molekuláris genetikai módszerekkel ru-

tinszerûen meg lehet oldani. A
nyomonkövethetõség egyik alapvetõ fel-
tétele bármilyen termesztési rendszerben
a helyes vetõmag használat.  Sajnos az
EU csatlakozás óta jelentõsen visszaesett
a búza vetõmag felújítás Magyarorszá-
gon, és ez az egyik akadálya a minõség-
orientált termesztésnek. 

Az optimális fajtaszám
A martonvásári búzanemesítõk a minõ-
ségi tulajdonságokra történõ szelekció
során törekednek a hazai és a külföldi
búzaminõség típusoknak megfelelõ faj-
tákat elõállítani. Ezzel választási lehetõ-
séget kívánunk adni a termelõknek és a
feldolgozóiparnak, nem pedig feleslege-
sen növelni a fajtaszámot. Ezt a célkitû-
zést eddig sikerült elérnünk, hiszen az el-
múlt 10 év során minõsített minden négy
martonvásári fajta közül három elterjedt
a hazai vagy a külföldi köztermesztés-
ben. Az összes magyarországi szaporí-
tásban lévõ fajták számát tekintve ez
igen jó arány, amit az is bizonyít, hogy a
legkeresettebb 10 fajta között öt marton-
vásári nemesítésû található meg. 

Bedõ Zoltán – Láng László – 
Rakszegi Mariann
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pessége magas, 63%, ami jelzi, hogy jól
eltartható, nem morzsálódó kenyér ké-
szíthetõ belõle. Esésszám stabilitása
megbízható.

Az Mv Nádor kipróbálását a nagy
(rekord) termés elérésére törekvõ, in-
tenzív búzatermesztést folytató gaz-
daságok számára ajánljuk. Kísérlete-
ink szerint gyenge tápanyag ellátású te-
rületen is versenyképes termõképességû,
de törpe növése miatt valószínûsíthetõ,
hogy sekély termõrétegû, rossz vízgaz-
dálkodású területeken olyan hosszabb
szalmájú fajtát érdemes választani, mint
pl. az Mv Tallér vagy az Mv Lucilla.

Az Mv Pengõ az igényes tömegter-
melés ideális fajtája. Az Mv Marsall és
egy nyugat-európai búzatörzs kereszte-
zésébõl származó Mv Pengõ (Mv10-09)
termõképessége a hivatalos kísérletek-
ben igen meggyõzõen, 6%-kal haladta
meg a kontroll fajták átlagtermését. Az
intézet kísérlet hálózatában termõképes-
sége azonos a legbõtermõbb malmi bú-
zák – Mv Tallér, Mv Karéj – teljesítmé-
nyével és 5%-kal meghaladja az Mv
Marsall teljesítményét. 

Korai érésû, átlagos magasságú,
szálkás kalászú fajta, amely habitusában
hasonlít az Mv Marsallra, de azt mind
mennyiség, mind minõség tekintetében

túlszárnyalja. Keményszemû malmi bú-
za. Sütõipari minõsége megbízhatóan jó,
átlagosan A2 (A1-B1) farinográf értékû,
jellemzõen 30-32% nedves-sikértarta-
lom mellett. Sikértartalma érzékenyen
reagál a talaj tápanyag tartalmára, provo-
kációs low-input kísérletben sikértartal-
ma jelentõsen lecsökkenhet. Magas fari-
nográfos görbe stabilitás értéke (9-18
perc) és kitûnõ alveográfos minõsége
(W=250-360) alapján magas N mûtrá-
gyázási szinten ritkán ugyan, de akár a
prémium minõséget is elérheti.   

A fajta fagyállósága, lisztharmat-, le-
vélrozsda- és szárrozsda ellenállósága
egyaránt jó.  

Az Mv Pengõ termesztését azokon
a területeken javasoljuk kipróbálni,
ahol sikeresen termesztik az Mv Mar-
sallt, de mind mennyiségben, mind
minõségben tovább kívánják javítani
eredményeiket. 

Az Mv Pántlika középkorai érésû,
minõség megõrzõ agrotechnika mellett
prémium minõségû liszt elõállítására al-
kalmas új búzafajta. A malmi búza kont-
rollok szintjén (+1%) termett az állami
fajtakísérletekben, ezzel a termésszinttel a
javító minõségû fajták között az élboly-
ban található, saját kísérleti adatok alap-
ján az Mv Menüettéhez hasonló pozíció-

ban. Az Mv Pántlika agronómiailag ver-
senyképes, egészséges, könnyen és biz-
tonságosan termeszthetõ új fajta.

Minõségérõl hét évbõl rendelkezünk
martonvásári adatokkal, és azok egyér-
telmûen bizonyítják a fajta kiváló minõ-
ségét, mely a hazai igényes felhasználók
mellett a legszigorúbb export piacok igé-
nyeit is kielégítheti. 

Az Mv Pántlika minden farinográfos
jellemzõje kiváló. A magyar szabvány
szerinti farinográfos értékszáma hét év
során 77-100 között változott (átlag 88),
négy évben az A1, háromszor az A2 ka-
tegóriába tartozott. A farinográf görbe
stabilitása több mint 15 perc, minden év-
ben kiváló volt. Lisztjének vízfelvevõ
képessége 60-62%. Alveográf W értéke
átlagosan 375, kimagaslóan magas.
Extenzográfos energia értéke 110-130,
kitûnõ. A fehérje minõségét mutató fenti
értékszámok mellett nedves-sikértartal-
ma is magas, átlagos termesztési feltéte-
lek mellett 34-35%, amely a környezeti
feltételektõl függõen növekedhet, vagy
csökkenhet. Tápanyag hiányos, provo-
kációs kísérletekben a fajta minõségét
B1-ig „sikerült” rontani. Esésszáma
minden vizsgált évben magas, szemei
kemények, acélosak.

Agronómiai tulajdonságai kedvezõ-

1. ábra Martonvásári búzafajták termõképessége
MTA ATK Mezõgazdasági Intézet kísérletei, 2012, nyolc termõhely átlaga

Prémium minõség Nagy sikértartalmú malmi búza Malmi búza Speciális minõség Kontroll
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ek. 85-95 cm magas állományt képez,
amely megdõlésre nem hajlamos. Fagy-
állósága jó, télállósága megbízható. A
hazánkban megjelenõ legfontosabb
gombabetegségek (lisztharmat, levél-
rozsda, szárrozsda) mindegyikével
szemben jó-kiváló ellenállósággal ren-
delkezik. 

Az Mv Pántlika a több éves kísér-
leti adatok alapján a hazai minõségbú-
za termesztés fontos fajtája lehet.
Nagyüzemi kipróbálása megkezdõdött a
gyermelyi minõségbúza programban,
így a 2013-as aratás után már üzemi ter-
mesztési feltételek között is lesznek ada-
tok minõségstabilitásáról.

A nagy termõterülettel rendelkezõ,
búza-exportáló országokban a speciális
felhasználásra szánt, különleges minõ-
ségû búzák termesztését földrajzilag is
elkülönítik, hogy biztosítható legyen az
elkülönített felvásárlás, tárolás és feldol-
gozás. Európában, ahol rengeteg, és na-
gyon különbözõ minõségû fajtát ter-

mesztenek, a térbeli elkülönítés nem le-
hetséges, a minõség-azonos és így fajta-
azonos tételek felvásárlása termeltetési
szerzõdésekkel biztosítható. Célszerûen
szûkebb körû szerzõdéses partneri kör-
ben, más fajtáktól elkülönítve kezelve
lesz célszerû termeszteni, tárolni és fel-
használni legújabb speciális minõségû
fajtánkat, az Mv Kokárdát.

Az Mv Kokárda rekord termés eléré-
sére képes, igen korai kalászolású búza-
fajta. Az állami fajtakísérletekben 11%-
kal több termést ért el, mint a kontrollok.
Az MTA ATK kísérlethálózatban szintén
kimagaslóan bõtermõ, hasonló teljesítmé-
nyû volt, mint az Mv Tallér, Mv Karéj
vagy Mv Nádor. Minden más fajtától
könnyen megkülönböztethetõ, élénk szí-
nû, szép kalászú, attraktív kinézetû állo-
mányt képez, amely elõtt biztosan elidõz-
nek majd a szakemberek a búza bemuta-
tókon. Kiváló lisztharmat- és levélrozsda
ellenállósága mellett a levélfoltosság- és
szárrozsda ellenállósága, valamint fuzári-

um toleranciája is jó. Magassága optimá-
lis, 80-90 cm, megdõléssel magas termés-
szint esetén sem találkoztunk a fajtánál.
Fitotroni fagyállósága közepes. 

Kiváló agronómiai tulajdonságai
speciális minõséggel párosulnak. Saját
minõségvizsgálati adataink és nemzetkö-
zi élelmiszeripari laboratóriumi vizsgá-
latok alapján egyaránt optimális alap-
anyag édesipari termékek gyártásához.
Szemtípusa puha, alacsony fehérje tarta-
lommal. A liszt vízfelvevõ képessége
nem éri el az 50%-ot, azért a belõle ké-
szített tészta kevésbé duzzad, szárításkor
kevésbe repedezik, viszont kitûnõen
nyújtható és alakítható. Minõségstabili-
tására jellemzõ, hogy eredményei a hazai
és a Franciaországban termett minta ese-
tében gyakorlatilag azonosak voltak. 

Az Mv Kokárda termesztését zárt,
szerzõdéses rendszerben tervezzük, az
élelmiszeripar által meghatározott
földrajzi régióban és mennyiségben. 

Láng László – Bedõ Zoltán

Atermesztett fajtáinktól elvárt bio-
massza-tömeg, a termésprodukció

csak megfelelõ termesztés-technológia
alkalmazásával, elegendõ tápanyag
utánpótlással és a szükséges vízmeny-
nyiség biztosításával érhetõ el. Ha
nincs elegendõ felvehetõ vízkészlet
növényeink számára, a jól elõkészített
talajainkba jutatott tápanyagok sem
tudnak hasznosulni, a növények száraz-
ság stressztõl fognak szenvedni.

Az a víz hasznosítható a növények-
nek, amit a gyökérszõrök a pórusokból
ki tudnak vonni. Hogy mennyire kötõ-
dik a víz a pórusokban, azt nagymérték-
ben meghatározza a pórusátmérõ. Mi-
nél kisebb ez az átmérõ, annál szoro-
sabban kötõdik a talaj részecskéihez a
víz, s így a gyökerek számára nehezen
vagy fel sem felvehetõ (higroszkópos
víz). A holtvíz tartalom olyan vízforma
ami a növények számára felvehetetlen,
mivel 15 bar-nál nagyobb erõvel kötõ-
dik a talaj részecskéihez (1. ábra). Az
ennél kisebb erõvel kötõdõ diszponi-
bilis vízet (hasznos víz) a növények
már fel tudják venni a gyökérszõrök se-
gítségével, de csak abban az esetben, ha
vízpotenciáljuk a talajénál negatívabb.
A légkör, a növény és a talaj között op-
timális esetben állandó vízpotenciál kü-
lönbség van, mely folyamatos vízkör-

forgást tart fent. Amint a hajtás vizet ad
le a légkörbe, süllyedni kezd a vízpo-
tenciálja, a növényekben vízpotenciál
grádiens alakul ki, s ennek hatására a
gyökerek vizet vesznek fel.

A talajnedvesség csökkenését, a ta-
laj száradását, a vízhiányt elõször a
gyökérszõrök érzékelik, s az informáci-
ókat jelrendszer segítségével (ABS-
szint növekedés) közvetítik a hajtás fe-
lé. A szárazság stresszre adott válaszok
különbözõek lehetnek, attól függõen,
hogy a növény milyen fejlõdési fázis-
ban van, más védekezési stratégiát
kell követnie. A csíranövények fõ célja
a szövetek, sejtek optimális mûködésé-
nek, anyagcseréjének fenntartása, míg a

kalászoló növények vízhiány esetén a
hangsúlyt áthelyezik az egyed fennma-
radásról a fajfenntartás biztosítására – a
középpontba a szemtelítõdés, termés-
érés kerül. Ha a szárazság stresszre
adott növényi válaszok szabad szem-
mel láthatóvá válnak, már túl késõ lehet
az emberi beavatkozás, az öntözés el-
kezdése.

Hogyan állapítható meg, hol van az
a pont, amin túl már irreverzibilis fo-
lyamatok indulnak el növényeinkben a
szántóföldön? Ehhez elég egyszer elvé-
gezni az adott terület talajtani vizsgála-
tát, mely tartalmazza a különbözõ ned-
vességpotenciálokhoz tartozó nedves-
ségtartalmakat, megadva ezzel a talaj

Mikortól ’száraz’ a talaj növényeink számára?
1. ábra A talaj vízkészlete

Száraz Higroszkópos víz Holtvíz Vksz

Hy Hv
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2. ábra A talaj pF-görbéje a tükrösi kísérleti területen 
Martonvásár, 2011-2012

víztartó képességét. A pF0 értékhez
tartozik a maximális vízkapacitás
(VKmax), a pF2,5 értékhez tartozik a
szántóföldi vízkapacitás (VKsz), a
pF4,2 mutatja a holtvíz tartalmat (HV),
míg pF6,2 értékhez tartozik a higrosz-
kópos nedvesség (1. ábra). Az ezekbõl
az adatokból felállított pF-görbe segít-
ségével megtudhatjuk, hol következik
be a növények víz-stressz állapota, me-
lyik az a talajnedvességi érték, melynél
el kell kezdeni az öntözést. A kereske-
delemben már nagyon sok automati-
zált, egész évben a szántóföldben hagy-
ható talajnedvesség-mérõ mûszer,
adapter kapható. Ezek a mûszerek fo-
lyamatos monitorozást tesznek lehetõ-

vé, óránként szolgáltatva a talajnedves-
ségi adatokat. 

Az EU FP7 DROPS projekt kereté-
ben intézetünk már két éve alkalmazza
a kapacitív talajnedvesség mérõket
és tenziométereket az öntözés pontos
idejének meghatározására szántóföld-
ön. A kísérleti terület talajvizsgálati ér-
tékbõl kiszámított pF-görbe (2. ábra)
mutatja, hogy a növények víz-stressz
állapota 22 tf%-nál következik be. A
2011-es és 2012-es évek csapadékhiá-
nya azt okozta, hogy már május elején
szárazság stressznek voltak kitéve nö-
vényeink, az optimális generatív fejlõ-
déshez vízpótlásra volt szükség. Az ön-
tözetlen területen magasság csökke-
nést, oldalhajtás-, kalász-, kalászka-,
szemszám és szemsúly csökkenést,
valamint az üres bazális kalászkák szá-
mának növekedését figyeltük meg. A

talajszenzorok 30 és 60 cm-es mélység-
ben, négy kísérleti területen folyamato-
san mérték a talaj nedvességét, hõmér-
sékletét és elektromos vezetõképessé-
gét. A téli csapadékhiány és az
esõmentes március következtében a ta-
laj felsõ 30 cm-es rétege kiszáradt, a
nedvességtartalom 18 tf% alá csökkent
(3. ábra). A talaj hõmérsékletének
emelkedése is fokozta az evaporációt,
mely hatására a 60 cm-es réteg nedves-
ségtartalma ugyancsak lecsökkent, a
mélyebbre hatoló gyökerek vízfelvétele
is korlátozottá vált. Ez az állapot állt
fent a „kalász hasban” stádium idején,
amikor a virágrészek kialakulása, fejlõ-
dése történik, valamint a május 20-a
elõtt kalászoló, illetve virágzó egye-
deknél. Az ez után érkezõ csapadék ha-
tása egy hétig érvényesült a késõn vi-
rágzó genotípusoknál, pótolni azonban

nem tudta a hatalmas vízdeficitet. A
szemtelítõdés idõszakára a talajnedves-
ség 20 tf% alá csökkent, a tavaszi veté-
sû növények szenvedtek a vízhiánytól,
nagyobb vízellátásra a mélyebb réte-
gekbe gyökeret eresztõ õszi kalászosok
számíthattak. A folyamatos adatgyûj-
téssel (a talaj státuszát mutató és az idõ-
járási adatokkal) egészen az aratásig
pontosan meg tudjuk állapítani, hogy a
vizsgált terület növényállománya mi-
lyen fenológiai fázisokban volt kitéve
szárazság stressznek. Ezeknek az infor-
mációknak a birtokában elemezni lehet
szántóföldi körülmények között, me-
lyik fajta vagy törzs érzékenyebb vagy
éppen toleránsabb a vízhiányra. 

A kutatásokat az EU FP7 DROPS
(FP7-244374) és az EU_BONUS_12-1-
2012-0017 jelû pályázatok támogatták.

Bányai Judit – Láng László

3. ábra A talaj nedvességének, hõmérsékletének és elektromos konduktivításának változása. Martonvásár, 2012
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Magyarországon évente mintegy
1.000.000 hektáron termesztenek

õszi búzát, melynek termésátlaga 4 t/ha
körül alakult az elmúlt években. Annak
tükrében, hogy a búzafajták jelenleg a
köztermesztésben a környezeti hatások
függvényében 1,0-1,2 kg szemtermést
állítanak elõ 1 m3 víz felhasználásával,
a búzatermesztés sikerességéhez átla-
gosan évente mintegy 3.600 millió m3

vízkészletre van szükség. Hogy ez
mekkora víztömeg? A Balaton teljes
vízmennyiségének majdnem kétszere-
se. Ha a vízfelhasználás hatékonysága
javulna, az azt jelentené, hogy a talajok
vízkészletének egy része megõrizhetõ
lenne, ami az aszályos idõszakban je-
lentkezõ károk egy részét képes lenne
ellensúlyozni. Annak ellenére, hogy
Magyarország felszíni és felszín alatti
vizekben gazdag, a mezõgazdaságban
a problémák abból adódnak, hogy
sok esetben a víz térben és idõben
nem ott és nem akkor van jelen, ami-
kor arra szükség lenne. Mivel az õszi
búza esetén a jövõben sem várható,
hogy az öntözés gazdaságossá váljon,
kiemelkedõ jelentõségû, hogy a terme-
lõk mellett a növények is hatékonyan
gazdálkodjanak a vízkészletekkel. A
növények vízhasznosító képességének
egyik legfontosabb meghatározója a
fajták genetikai adottsága, amit a ren-
delkezésre álló vízkészlet mennyiségén
túl számos környezeti és agrotechnikai
tényezõ is befolyásol.

Az MTA Agrártudományi Kutató-
központ Kalászos Gabona Rezisztencia
Nemesítési Osztályán vizsgálatsoroza-
tot indítottunk az õszi kalászosok, el-
sõsorban az õszi búzafajták vízhasz-
nosításának meghatározására. A faj-
ták tenyészidõszaki teljes vízfelvételét
a szemtermés mennyiségéhez viszonyí-
tottuk, valamint meghatároztuk azt is,
hogy a tenyészidõszak különbözõ sza-
kaszaiban jelentkezõ vízhiányos idõ-
szakoknak milyen hatása van a felvett
vízkészletek hasznosulására.

Modellkísérletekben folyamatosan
kontrollált vízellátás mellett fejlõdõ
növények vízhasznosítását vizsgáltuk
optimális vízadagolásnál (K), valamint
a szárbaindulás (SZ), a kalászolás
(KAL) és a szemtelítõdés (É) idõsza-
kában szimulált aszályhelyzetekben.
Martonvásári nemesítésû õszi búzákat

modell fajtákhoz, valamint a Bánkúti
1201-es fajtához viszonyítottuk. Jelen-
tõs különbségeket tapasztaltunk a faj-
ták között, azonban az összehasonlítá-
sokban mindkét martonvásári nemesí-
tésû fajta kiemelkedõ eredményeket ért
el. Az Mv Toborzó vízhasznosításá-
nak hatékonysága, bár optimális kö-
rülmények között elmaradt a száraz-
ságtûrõ Pleinsman eredményeitõl,
azonban a felvett vízkészletek haszno-
sulása alig változott kedvezõtlen kö-
rülmények esetén. Az Mv Mambó
vízhasznosítása elérte, több kezelésben
szignifikánsan meg is haladta a kont-
roll fajta értékeit. A Bánkúti 1201-es

régi magyar fajtára nem volt hatása a
szárbainduláskor szimulált aszálynak,
a felvett vízkészletek hasznosulása
azonos volt az optimális körülmények
között fejlõdött állományban mért ér-
tékkel, azonban a fejlõdésének a ké-
sõbbi fázisaiban jelentkezõ vízmegvo-
nás jelentõsen csökkentette a felvett
vízkészlet felhasználásának hatékony-
ságát. A szárazságtûrõ kontroll Pleins-
man és a vízmegvonásra érzékeny
Capelle Desprez esetében azt tapasz-
taltuk, hogy ha a vízhiány a tenyész-
idõszak minél késõbbi fázisában je-
lentkezik, a felvett vízkészlet haszno-
sulása annál kedvezõtlenebbül alakul. 

1. kép Õszi búza vízhasznosító képességének vizsgálata üvegházban

Kevesebb vízbõl több termés?

1. ábra Õszi búzafajták vízhasznosító képességének alakulása optimális víz-
ellátásnál, valamint szimulált aszályhelyzetekben

(1 m3 víz felhasználásával elõállított szemtermés mennyisége)
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Tapasztalataink alapján a rövid te-
nyészidejû fajták vízhasznosító ké-
pességét a fejlõdés korai fázisában je-
lentkezõ vízhiányos állapot csökkentet-
te a legnagyobb mértékben, a hosszú
tenyészidejû genotípusoknál ezzel
szemben a kalászoláskor, valamint a
szemtelítõdés idõszakában bekövet-
kezõ vízhiányos állapot következmé-
nyei voltak súlyosabbak. 

A növények által felvett vízkészle-
tek szemtermésbe történõ hatékony

beépítése kiemelkedõ jelentõségû, hi-
szen a cél, a rendelkezésre álló – sok
esetben limitált – vízkészletekbõl a le-
hetõ legtöbb piacképes termék elõállí-
tása. Mindamellett, hogy a modern
fajtáknak jó vízhasznosító képesség-
gel kell rendelkeznie, fontos hogy a
vízfelhasználás hatékonysága stabil
maradjon az optimálistól eltérõ kör-
nyezeti feltételek között is. Ha a
szemtermés a szárazság hatására
csökken, akkor az a kedvezõ, ha a fel-

használt vízmennyiség is arányosan
csökken, mint ahogy azt az Mv To-
borzónál tapasztaltuk. Kedvezõtlen,
ha a vízfogyasztás nem, csupán a
szemtermés csökken, mint pl. a Bán-
kúti 1201-es esetében, mert ilyen ese-
tekben nem csupán a termésveszte-
ségbõl adódó károkkal kell számolni,
hanem a talaj vízkészleteinek további
jelentõs csökkenése is fokozhatja az
aszály negatív következményeit.

Varga Balázs – Veisz Ottó

Anövénynemesítõ és a növényter-
mesztõ munkájának gyümölcsét

akkor élvezhetjük, ha a termést a károsí-
tóktól is sikerül megvédenünk. A kárte-
võk elleni védekezés sikere rajtunk,
agrozoológusokon is múlik. Milyen ki-
hívásokkal kell szembenéznie az MTA
ATK NÖVI Állattani Osztály munkatár-
sainak?

Az újabb és újabb invazív kártevõk
elleni védekezés kifejlesztése éppúgy
komoly feladatot jelent, mint a már is-
mert kártevõk ellen alkalmazott techno-
lógiák továbbfejlesztése, korszerûsítése.
A környezetkímélõ védekezési módsze-
rek iránt fokozódó társadalmi és gazda-
sági igényeket is igyekszünk messzeme-
nõen figyelembe venni.

Évtizedek óta kutatjuk, és évrõl-évre
újabb eredményeket sikerül felmutat-
nunk a kukorica kártevõinek tanulmá-
nyozása terén. Kidolgoztuk, hogy
feromoncsapdák segítségével hogyan
határozhatjuk meg pontosan a gyapot-
tok-bagolylepke (Helicoverpa armi-
gera) elleni védekezés idõpontját, és ku-
tatjuk, hogy a kukoricamoly (Ostrinia
nubilalis) feromonját (1. és 2. kép) és a
kukorica illatanyagait miként lehetne
jobban felhasználni az elõrejelzésben. 

A kártevõ – hasznos rovar kapcsola-
tok feltárásának eredményeit a gyümöl-
csösök integrált védekezési módszerei-
nek fejlesztésében is fel lehet használni. 

Virológiával foglalkozó munkatársa-
ink a növényi vírusokat terjesztõ vekto-
rok ökológiai, etológiai és molekuláris
diagnosztikai kutatását végzik, amelyek
az epidémiák megelõzése érdekében
fontosak.

Mindezekbõl úgy tûnhet, hogy az
agrozoológiai kutatások a mezõgazdasá-

Agrozoológiai kutatások 
az emberi környezet minden szintjén

1. kép Hím kukoricamoly szintetikus feromonforráshoz közelít a
szélcsatornában (Molnár Béla Péter felvétele)

2. kép Szexferomon specifikus projekciós neuron (PN) dendritjének
elágazásai a kukoricamoly szaglólebenyében. Neurobiotinnal jelölt PN (zöld)

az alfa-synapsinnal jelölt szaglólebenyben (vörös) (Kárpáti Zsolt felvétele)
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gi területekre korlátozódnak. A feladat
azonban ennél összetettebb. Ahhoz,
hogy a termesztett növényeinket meg
tudjuk védeni, ismernünk kell az agrár-
területek kapcsolódását az „õket” körül-
ölelõ tájhoz, hiszen a környezet a kárte-
võk természetes ellenségeinek is élõhe-
lye, bázisa is lehet. 

A munkatársaink által indított út-
ökológia projekt keretében számos ide-
genhonos kártevõ felbukkanására hív-
tuk fel az illetékes hatóság és a tudomá-
nyos közösség figyelmét. A legnagyobb
visszhangot a pettyes szárnyú muslica
(Drosophila suzukii) elsõ hazai észlelé-
se váltotta ki. Számos pajzstetû faj, így
a szõlõt károsító, vírusvektor Planococ-
cus citri megjelenését is jeleztük (3.
kép). 

A városi zöldterületek nemcsak a
városkép miatt fontosak, hanem
közvetlenül befolyásolják az emberi
életminõséget is. Sikereinket a vad-
gesztenyelevél-aknázómoly (Camera-
ria ohridella) elleni környezetkímélõ

4. kép K+F munkánk
eredményeképpen ilyen kártételtõl

védhetjük meg a vadgesztenye
fáinkat (FÕKERT felvétele)

3. kép A Planococcus citri pajzstetû
nõsténye és tojásai. A szõlõt is

veszélyezteti (Szita Éva felvétele)

védekezési technológia kidolgozása (4.
kép), valamint a lepényfa-gubacsszú-
nyog (Dasineura gleditchiae) és egy
tölgylevél aknázómoly (Tischeria eke-

bladella) feromonjának a szerkezet-
meghatározása jelzi. 

A feromonkutatás nemcsak újabb
kártevõk monitorozására szolgáló fero-
moncsapdák kifejlesztését teszi lehetõvé,
hanem a feromontermelés és -érzékelés
mechanizmusának a feltárása révén új
utakat nyithat a védekezésben is.

Szõcs Gábor

Napjainkban a konvencionális nö-
vénytermesztés mellett egyre na-

gyobb az organikus vagy más néven
biotermesztés gazdasági jelentõsége.
E termesztési módszerrel vegyszer és
mûtrágya felhasználása nélkül igyekez-
nek elõállítani a különbözõ terménye-
ket, természetes alapú tápanyagok és
növényvédelem megvalósításával. A
környezet változatossága miatt azonban
nehéz megfelelõ gabona és termék mi-
nõséget elérni ilyen feltételek mellett. A
kutatók nagy genetikai diverzitású po-
pulációk elõállításával, a növények vé-
dekezõképességét és tápanyagellátását
növelõ módszerek fejlesztésével (pl.
Mycorrhiza gomba alkalmazásával), és
„cobreeding”-gel, vagyis bizonyos nö-
vények együtt nemesítésével és ter-
mesztésével igyekeznek megoldani ezt
a problémát. 

Ennek a szemléletnek a jegyében in-
dult a SOLIBAM EU-FP7 európai ku-
tatási program (Strategies for Organic
and Low-input Integrated Breeding and
Management) 2010-ben, melynek az
MTA Agrártudományi Kutatóközpont is
partnere. A projekt célja specifikus és

újszerû nemesítési szemléletmód kiala-
kítása, és ennek integrálása olyan me-
nedzsment gyakorlatokkal, melyek
javítják az organikus és ’low-input’
rendszerekhez (pl. csökkentett növény-
védelem, adaptálódott növények termõ-
képességét, minõségét, fenntarthatósá-
gát, és stabilitását, kihasználva az euró-
pai fajták diverzitását és néhány
kisméretû afrikai farm tapasztalatait. A
vizsgálatok alapját egyrészt olyan mód-
szerek képezik, melyek alkalmasak a fo-
gyasztók globális és lokális igényeit ki-
elégítõ termékek elõállításhoz szükséges
alapanyagok azonosítására, másrészt
olyan fajták, melyek a szántóföldi me-
nedzsment stratégiák hatékonyságát iga-
zolni tudják. Az újonnan elõállított, sze-
lektált speciális fajtajelöltek és fajtapo-
pulációk remélhetõleg alkalmasak
lesznek arra, hogy tudományosan alátá-
masztott eredményekkel megalapozzák
az organikus nemesítés megfelelõ törvé-
nyi szabályozását, melynek eredménye-
ként az organikusan elõállított fajtapo-
pulációk kereskedelmi forgalomba ke-
rülhetnek és ezáltal a termelõk és a
fogyasztók rendelkezésére állhatnak. 

Céljaink
Munkánk során vizsgáljuk, hogy az

organikus termesztési körülmények mi-
lyen hatással vannak különbözõ búza-
fajták és populációk fizikai, beltartalmi,
sütõipari és táplálkozástani minõségi
tulajdonságaira. E célból az alábbi kí-
sérleteket végezzük el: 

1. Organikus és ’low-input’ termõ-
helyek összehasonlítása 38 kon-
vencionális nemesítéssel elõállí-
tott fajta felhasználásával. (Vizs-
gáljuk, hogy az egyes országok
organikus, valamint organikus és
’low-input’ termõhelyei külön-
böznek-e egymástól.)

2. Kompozit populációk felhaszná-
lásának és elõnyeinek vizsgálata
organikus termõhelyeken. (A
feladat keretében a genetikai
diverzitás elõnyeit használjuk ki
a környezeti hatások enyhítésére
a konvencionális nemesítésben
használatos hagyományos nö-
vényvédelem helyett.)

3. Kompozit fajtakeverékek felhasz-
nálásának és elõnyeinek vizsgála-
ta organikus termõhelyeken. 

Organikus és ’low-input’ nemesítés hatása 
a búza minõségére
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1. ábra 38 ’low input’ és organikus körülmények között, 3 különbözõ országban termelt búzafajta fõkomponens ana-
lízise, fizikai, beltartalmi és sütõipari tulajdonságok alapján. Az eredmények termõhelyek szerint vannak csoporto-

sítva (a). (b) a változók elhelyezkedése a faktor térképen. A-Ausztria, CH-Svájc, H- Magyarország, O-organikus, LI-
’low-input’ termõhely

2. ábra Nyolc ’low input’ és organikus körülmények között, 5 különbözõ országban termelt búza kompozit populáció
és két kontroll fajta fõkomponens analízise, fizikai, beltartalmi és sütõipari tulajdonságok alapján. Az eredmények

(a) fajta és (b) termõhely szerint csoportosíva. (c) a változók elhelyezkedése a faktor térképen. A-Ausztria, CH-Svájc,
H- Magyarország, F- Franciaország, UK- Anglia, O-organikus, LI- ’low-input’ termõhely

a)

a)
b)

c)

b)
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Július 20. szombat
Rossz idõ esetén 21. vasárnap

III. Leonóra-nyitány, op. 72a.
B-dúr zongoraverseny, op. 58.

Der glorreiche Augenblick 
op. 136-kantáta

Közremûködik:
Nemzeti Énekkar

(Karigazgató: Antal Mátyás)
Gyermekkórus

Ránki Fülöp - zongora
Szabóki Tünde - szoprán

Csereklyei Andrea - szoprán

Horváth István - tenor
Cser Krisztián - basszus
Vezényel: Kocsis Zoltán

Július 27. szombat
Rossz idõ esetén 28. vasárnap
Coriolan nyitány, op. 62.

I. szimfónia (C-dúr), op. 21.
C-dúr (kismartoni) mise, op. 86.

Közremûködik:
Nemzeti Énekkar 

(Karigazgató: Antal Mátyás)
Váradi Zita - szoprán

Schöck Atala - alt
Alessandro Codeluppi - tenor
Blazsó Domonkos - bariton

Vezényel: Antal Mátyás

Augusztus 3. szombat
Rossz idõ esetén 4. vasárnap

VIII. szimfónia (F-dúr), op. 93.
Két románc

V. szimfónia (c-moll), op. 67.
Közremûködik:

Kokas Katalin - hegedû
Vezényel: Vásáry Tamás

4. Szántóföldi menedzsment hatása-
inak vizsgálata organikus körül-
mények között. (Az eredmények
alapján célunk, hogy olyan
szántóföldi technológiákat fej-
lesszünk ki, melyek a fajtadiver-
zitással együtt képesek a környe-
zeti körülményekhez való alkal-
mazkodó képességet növelni és a
növények megfelelõ tápanyag el-
látását és védekezõ képességét
biztosítani. Kísérletünkben a Tri-
folium subterraneum (lóhere) élõ
talajtakaró hatását vizsgáltuk
egyes fajtapopulációk fizikai,
beltartalmi és sütõipari minõségi
tulajdonságaira.)

Eredményeink
A SOLIBAM program során 6 or-

szág (Magyarország, Ausztria, Olaszor-
szág, Franciaország, Anglia, Svájc)
2011-ben aratott búzakísérleteinek
beltartalmi és sütõipari minõségét, va-
lamint a táplálkozástani tulajdonságait
meghatározó rostanyag tartalmát vizs-
gáltuk.

Az eredmények szerint mind a ter-
mõhely, mind a genotípus és ezek köl-
csönhatásai is szignifikáns hatással vol-
tak az összes minõségi tulajdonságra,
kivéve a sikérterülést és a hektolitertö-
meget. Összességében tehát az organi-
kus és ’low-input’ termõhelyek által
okozott minõségi különbségek mérté-
ke nem volt meghatározóbb a genotí-
pus hatásánál ebben az egyéves vizs-
gálatban. A szemkeménység, esésszám
és lisztkihozatal, melyek erõsen kör-
nyezetfüggõ tulajdonságok, egy adott
országon belül hasonlóak voltak. Ez azt

jelenti, hogy az országok között na-
gyobb különbségek voltak tapasztalha-
tók, mint a termesztési módszerek (or-
ganikus és ’low-input’) között egy
adott országon belül, némi tendencia
azonban itt is megfigyelhetõ (1. ábra).
Magyarországon az organikus és ’low-
input’ termõhelyeken mért bizonyos tu-
lajdonságok tendenciája ellentétes volt
az ausztriai organikus és ’low-input’
termõhelyekével. Így például az ezer-
szemtömeg, a szemátmérõ és a hektoli-
tersúly, mind Magyarországon, mind
Ausztriában a ’low-input’ termõhelye-
ken volt nagyobb, más tulajdonságok
esetén azonban, mint például a fehérje-,
sikér tartalom vagy a Zeleny-szedimen-
táció Ausztriában a ’low-input’, míg
Magyarországon az organikus termõhe-
lyen volt szignifikánsan nagyobb. Az
azonos fajták vizsgált tulajdonságaiban
talált szórás több tényezõ együttes hatá-
sának köszönhetõ. A ’low-input’ és or-
ganikus termesztési stratégiák különbö-
zõségén túl, a különbözõ országok elté-
rõ klimatikus viszonyainak igen
jelentõs hatásával is számolni kell, va-
lamint a fajták adaptációs képessége
egy adott környezethez is meghatározó.

Következõ lépésben vizsgáltuk,
hogy a Magyarországon, Ausztriában
és Franciaországban elõállított új, nagy
fajtán belüli diverzitással rendelkezõ
kompozit populációk és fajtakeverékek
hogyan szerepelnek organikus ter-
mesztési körülmények között. A kom-
pozit populációk vizsgálatával megál-
lapítottuk, hogy fizikai tulajdonsága-
ikban ugyan nem, de sütõipari
minõségükben (Zeleny szedimentá-
ció, sikér index) felülmúlták a kon-

vencionálisan nemesített kontroll
fajtákat (2. ábra). Különösen kiemel-
kedtek az Elite- és Magyar-kompozit, a
POP-AT, valamint a MIX-AT populá-
ciók. A termesztési rendszerek (organi-
kus vagy ’lowinput’) populációkra ki-
fejtett kiemelkedõ általános hatása
össz-európai szinten nem volt megfi-
gyelhetõ az egyéves kísérlet alapján.
Három országban, Ausztriában, Ma-
gyarországon és Angliában kompozit
fajtakeverékeket készítettek, diverz
fajtapopulációk elõállítása céljából
(populációk és modern fajták keverésé-
vel). Az egyes fajtakeverékeket csak az
elõállító ország organikus és ’low-in-
put’ termõhelyeirõl származó mintái
alapján vizsgáltuk, fizikai, beltartalmi
és sütõipari minõségi tulajdonságok
alapján. A kompozit fajtakeverékek
közül akadt néhány kiemelkedõen ígé-
retes. Megbízható következtetések le-
vonásához azonban több éves kísérleti
eredményekre lesz szükség.

A kutatásokat az Európai Unió tá-
mogatja a SOLIBAM EU FP7-245058
és az EU_BONUS_12-1-2012-0017
számú pályázatok keretében. A kísérle-
tekben felhasznált konvencionális búza-
fajták nemesítése a „Pannon búza faj-
ták és fajtajelöltek nemesítése, termesz-
tési és élelmiszeripari feldolgozási
rendszerének fejlesztése” címû pályá-
zat támogatásával történt (TECH-09-
A3-2009-0221). A rostanyag tartalom
vizsgálatokat az OTKA 80292 pályázat
is támogatta.
Rakszegi Mariann – Bede Karolina –

Mikó Péter – Megyeri Mária –
Lángné Molnár Márta – 

Láng László – Bedõ Zoltán

Beethoven Estek - Martonvásár, 2013
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont 

Mezõgazdasági Intézet parkjában 19.00 órakor
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Az árpa hazánkban a negyedik legna-
gyobb területen termesztett szántó-

földi növény. Napjainkban Magyaror-
szágon 80 õszi árpa szerepel a fajtalis-
tán, melybõl 33 kétsoros és 47 hatsoros.
A termõterület 80%-át azonban 10 fajta
foglalja el. A fõbb termesztett fajták kö-
zül kettõ 2000 elõtt, négy 2000 és 2005
között, és további négy fajta az azt köve-
tõ három évben kapott állami elismerést,
tehát átlagosan több mint 10 éve állják a
versenyt a köztermesztésben a többi faj-
tával. A környezet változása, mely –
egyebek mellett – magába foglalja az
idõjárás szélsõségessé válását, valamint
újabb kártevõrasszok megjelenését is,
szükségessé teszi újabb, nagy termõké-
pességû, jól adaptálódó fajták közter-
mesztésbe vonását. 

A németországi KWS Lochow
GmbH nemesítõ cég és Martonvásár
együttmûködése több éves múltra tekint
vissza, melynek eredményeként már
több árpa fajtájuk honosítása sikeres volt
hazánkban. Ezen együttmûködés gyü-
mölcseként 2012 decemberében újabb
két õszi árpa, a KWS Tenor és a KWS
Scala részesült állami elismerésben. 

A KWS Tenor hatsoros takar-
mányárpa. Eddig Európa öt országá-
ban, Németországban, Csehországban,
Szlovákiában, Luxemburgban és Ma-
gyarországon, minõsítették. Kiemelke-
dik nagy termõképességével, mely há-
rom év átlagában a kontrollok 109%-a
volt (1. ábra). Középérésû fajta, bár az
éréscsoporton belül a késõbb kalászoló
fajták közé tartozik. Annak ellenére,
hogy más fajtáknál némileg magasabb,
az állóképessége kiváló. Betegségrezisz-
tenciája lisztharmattal szemben kiváló,
hálózatos levélfoltosággal szemben átla-
gos. Jó alkalmazkodó képességét bizo-
nyítja, hogy az állami fajtakísérletekben
mindhárom vizsgált évben felülmúlta a
kontroll fajták termõképességét, annak
ellenére, hogy 2009 csapadékos, az át-
lagnál kicsit hûvösebb, míg 2011 és
2012 száraz, meleg év volt. A fajtatulaj-
donosok által szervezett, az ún. minõsí-
tett fajták kísérletében az elmúlt évben a
legjobban termõ fajtának bizonyult, a kí-
sérleti átlag 112%-át teremte. A hét
kísérleti hely közül 3-3 helyen volt elsõ-,
illetve második a rangsorban, tehát az
ország minden termesztési övezetében
jól szerepelt. Ezerszem-tömege a hatso-

Õszi sörárpa a martonvásári fajtakínálatban

ros árpák között a legnagyobb volt
(51,7g).

Az elmúlt öt évben hazánkban a ta-
vaszi árpa vetésterülete közel 20%-kal
csökkent. Ennek egyik oka az egyre
gyakrabban elõforduló tavaszi csapadék-
hiány, mely a tavaszi kalászosok termé-
sét jelentõsen csökkenti. A tavaszi árpát
elsõdlegesen a söripar használja, azon-
ban a kedvezõtlen tavaszi idõjárás egyre
nagyobb termesztési kockázatot jelent.
Az õszi árpa nagyobb biztonsággal ter-
meszthetõ, és hektáronkénti termése
akár egy tonnával is meghaladhatja a ta-
vaszi árpák termését. A fajtakínálatban
még igen ritka az õszi sörárpa, azonban
termesztésének elõnyei alapján vetésük
megfontolandó. Ez a kínálat 2012 de-
cemberétõl egy újabb fajtával, a
középérésû, kétsoros KWS Scalával
bõvült. Az állami minõsítõ kísérletben a

KWS Scala termõképessége három év
átlagában 10%-kal jobb volt, mint a sör-
árpa kontroll termése (2. ábra), míg az
államilag elismert fajták kísérletében
5%-kal haladta meg a többi õszi sörárpa
termését. Mikromalátázási adatok csak
külföldrõl állnak rendelkezésre, de azok
alapján minõsége megfelel az ipar elvá-
rásainak. Hazai kísérletekben nyersfe-
hérje tartalma alacsony volt, 11% körül
ingadozott. Betegség ellenállósága liszt-
harmattal, hálózatos levélfoltossággal és
hálózatos levélcsíkossággal szemben az
átlagnál jobb.  Szalmája az átlagosnál rö-
videbb, állóképessége kiváló.

A KWS Tenor és KWS Scala vetõ-
magja hamarosan elérhetõ lesz, így re-
ményeink szerint a termesztõk megelé-
gedésére, hazánkban is hozzájárul az
õszi árpa termesztés további sikereihez.

Mészáros Klára – Láng László

1. ábra KWS Tenor termése az állami fajtaminõsítõ kísérletekben

2. ábra KWS Scala termése az állami fajtaminõsítõ kísérletekben

t/ha

t/ha
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Adurum búza termését elsõdlege-
sen a száraztészta-ipar dolgozza

fel, Európában, Amerikában és Ausztrá-
liában a teljes mennyiség 94-98%-ából
olasz típusú száraztészta (pasta) készül.
E termesztett növényfajnak több kedve-
zõ tulajdonsága is elõnyt jelent a feldol-
gozási folyamat során. Nagy sárga pig-
ment tartalma tojás hozzáadása nélkül
is esztétikus termék elõállítását teszi le-
hetõvé. Fehérjetartalma is nagy, de
emellett még a sikérszerkezete is külön-
leges. Az erõs sikérváz a feldolgozás,
majd a fõzés során képes visszatartani a
keményítõ molekulákat és ennek követ-
keztében a tészta felülete nem nyálkáso-
dik, nem ragad, alakját stabilan megõr-
zi. A sikér szerkezete és ezen belül a
mátrix erõssége tehát lényeges össze-
tevõje a száraztészta minõségének. A
sikér erõssége több vizsgálati módszer-
rel is meghatározható. Az elterjedt,
reológiai mérésekre használt laboratóri-
umi készülékek a durum búza minták
vizsgálatára is felhasználhatók. A fari-
nográffal, mixográffal és az alveográffal
végzett mérések mellett több speciális
módszer, így viszko-elasztográfos vizs-
gálat, SDS szedimentációs teszt, kézzel
végzett rugalmasság vizsgálat is megta-
lálható a sikér erõsség meghatározására
alkalmas módszerek között. A durum
búza nemesítési programok számára is
jól használható módszer a glutén index
mérése, melynek metodikai leírását
Harald Perten 1990-ben ismertette. A
mérés teljes õrleménybõl is elvégezhe-
tõ, mindössze 20 g minta szükséges a
vizsgálathoz, így a nemesítési progra-
mokban a módszer különösen alkalmas
a korai generációkból származó minták
elemzésére. Cubbada és munkatársai
1992-ben a durum búza vizsgálatára is
optimalizálták a módszert és a glutén in-
dex értéke alapján minõségi csoportokat
alakítottak ki. Osztályozási rendszerük
szerint a durum búza sikérminõsége ki-
váló, ha a glutén index értéke 85 feletti,
jó-nagyon jó, ha >65 és 85 közötti, átla-
gos a >45–65 közötti tartományban, ez
alatt „ígéretes” (>35–45), megfelelõ
(>25–35), gyenge–nagyon gyenge
(6–25), vagy nem megfelelõ (<6). Köz-
leményünkben ismertetjük az õszi
durum búza sikér erõsségének javítása

1. ábra Az Mv Makaróni fajtáét szignifikánsan (p=0,05) meghaladó glutén
indexû, valamint a jó, nagyon jó és a kiváló sikér (GI>65) erõsségû õszi

durum búza törzsek aránya a martonvásári származású fejlett törzsekben
(zárójelben az adott évben vizsgált genotípusok száma látható). 

Martonvásár, 2000-2012

2. ábra Õszi durum búzafajták glutén indexének változása különbözõ 
mûtrágya kezelések hatására. Martonvásár, 2010 és 2011

A fajta és a mûtrágyázás hatása 
az õszi durum búza sikérminõségére

területén elért eredményeinket, továbbá
bemutatjuk a különbözõ nitrogén adagú
mûtrágyázás sikér index értéket befo-
lyásoló hatását. Az õszi durum búza

minták glutén indexét szemolinából ha-
tároztuk meg ICC158 szabvány alapján,
Perten Glutomatic 2200 és Perten 2015
Centrifuge készüléken. 
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1. kép A kiváló glutén indexû 
Mv Pennedur

A glutén index javítására irányuló
szelekció eredményei

Az õszi durum búza nemesítési
programban 1996 óta vizsgáljuk neme-
sítési törzseink glutén indexét, de ez a
tulajdonság csak a 2000. évtõl kezdõdõ-
en szerepelt szelekciós szempontként. A
glutén index növelését más tulajdonsá-
gok (hidegtûrés, fehérjetartalom, sárga
index) szinten tartásával, vagy javításá-
val párhuzamosan kellett elvégezni. Az
1. ábrán a 2000-2012 közötti idõszak
eredményeit mutatjuk be. Az újonnan
nemesített õszi durum búza törzsek
glutén indexét a 2001-ben minõsített
Mv Makaróni fajtához hasonlítottuk. Az
Mv Makaróni nemesítése során elsõdle-
ges szempont a termésbiztonság és ezen
belül a hidegtûrés növelése volt. A kivá-
ló szintû hidegtûrést e fajtában sikeresen
kombináltuk a nagy fehérje- és sárga
pigment tartalommal, de a fajta sikér-
erõssége az évjáratok többségében nem
optimális a feldolgozóipar számára. Az
1. ábrán feltüntetett törzsek glutén inde-
xe statisztikailag igazolhatóan nagyobb,
mint az Mv Makaróni fajtáé. Az ábrán a
relatív értékek mellett feltüntettük azon
genotípusok arányát is az adott évben
vizsgált összes nemesítési törzsön belül,
melyek glutén indexe a „jó-nagyon jó”
(65<GI<85) és a „kiváló” (GI>85) osz-
tályba tartoztak. A mérések elindítását
követõen 10 évre volt szükség ahhoz,
hogy az új nemesítési törzsek több mint
70%-ának glutén indexe szignifikánsan
meghaladja az Mv Makaróniét, a 2007.
évtõl kezdõdõen pedig ezen törzsek ará-
nya stabilan 80% feletti. A vizsgált tör-
zsek között nagy arányban találhatók
jó-kiváló sikér erõsségû fajták, így
egy-egy új fajtajelölt kiválasztása so-
rán ez a tulajdonság már nem jelent
szûk keresztmetszetet.

A mûtrágyázás hatása durum búza-
fajták glutén indexére

Két szélsõséges csapadékellá-
tottságú évben (2010 és 2011) három el-
térõ sikérerõsségû õszi durum búzafajta
(Mv Makaróni gyenge, Mv Hundur jó és
Mv Pennedur kiváló típusú sikér) glutén
indexének változását tanulmányoztuk 6
különbözõ N-ellátottsági szinten (2. áb-
ra). Az eredmények a kísérletben a ge-
notípus elsõdleges jelentõségét igazol-
ták. A csapadékos 2010. évben az õszi
durum búzafajták átlagos glutén indexe
(64,17) elmaradt a száraz évjáratban
(2011) mért értéktõl (69,44). Az évjárat-

tól is függõ tápanyag hatások összefüg-
gésbe hozhatók a csapadék mennyiségé-
vel és a nitrogén talajban történõ verti-
kális mozgásával. Esõs évjáratban a le-
felé irányuló vízmozgással a hatóanyag
egy része a mélyebb rétegekbe kerül, ez-
által a kiadott tápanyagnak is csak kis
része érhetõ el a sekély gyökérzónával
rendelkezõ kalászos gabonák számára.
Ezt figyelembe véve a csapadékos évjá-
rat minõségrontó hatása a mûtrágya ke-
zelések többségénél megfigyelhetõ volt.
Azonban míg 2010-ben a tápanyag tar-
talom 0-ról 150 kg/ha-ig történõ növelé-
sével 61,82-rõl 67,22-re nõtt a glutén in-
dex érték a három fajta átlagában, addig
a száraz 2011. évben a legkedvezõbb
hatás eléréséhez már az 50 kg/ha adag is
elegendõnek bizonyult.

A vizsgált fajták glutén indexe a két
év, a kezelések, valamint az ismétlések
átlagában szignifikánsan eltért. A két év
átlaga alapján az Mv Pennedur kiváló
(89,92), az Mv Hundur jó (65,81), míg
az Mv Makaróni közepesnél gyengébb
(44,69) glutén indexû volt (SzD5%=
1,65). Az Mv Pennedur és az Mv Hun-
dur két eltérõ évben mért átlagos
glutén indexe fajtán belül nem volt
megkülönböztethetõ, ezzel szemben a
gyenge sikérû Mv Makaróni két évbõl
származó adatai szignifikánsan eltértek.
Eredményeink azt bizonyítják, hogy a
glutén index genotípus által alapvetõ-
en meghatározott tulajdonság, azon-
ban az eltérõ sikértípusú fajták eltérõen
reagálnak a környezeti változásokra. A
kiváló és a jó sikérerõsségû fajták sta-
bilan képesek megõrizni a sikérszer-
kezetüket, míg a gyenge sikérû fajta
csapadékos évjáratban a rá jellemzõ át-
lagos értéknél is rosszabb minõségû sze-
met teremhet. 

Szignifikáns különbségek jelenlétét
mutattuk ki a Mûtrágya×Fajta kölcsön-
hatás esetén is (2. ábra). Az Mv
Pennedur fajta glutén indexe valameny-
nyi kezelés hatására azonos volt. A kö-
zepes sikérerõsségû Mv Hundur mintáit
elemezve 2011-ben az 50 kg/ha-os ke-
zelésbõl származó minták glutén indexe
szignifikánsan eltért a 100 kg/ha és a
150 kg/ha N hatóanyaggal kezeltekétõl,
e fajta sikérerõsségét a nagyobb adagú
kezelés már gyengítette. Az Mv Maka-
róni esetén a növekvõ hatóanyag tarta-
lom hatására folyamatos növekedés fi-
gyelhetõ meg egészen a 150 kg/ha-os
kezelésig a 2010. évben. Az Mv Maka-
róni mintákban a két osztott hatóanyagú

kezelés sem a 100 kg/ha-os, sem pedig a
150 kg/ha-os kezeléstõl nem különbö-
zött jelentõsen. A fajták közötti különb-
ség egyértelmûen kitûnik a 2. ábra ada-
tait szemlélve. A nitrogén utánpótlás-
sal nem érhetõ el olyan szintû javulás,
ami egy fajta másik minõségi kategó-
riába sorolását vonná maga után. A
gyenge sikérû fajtánál csapadékos évjá-
ratban, nagyadagú mûtrágyázással (150
kg/ha) 18,9-del lehetett növelni a glutén
index értékét, ez a zonban csak annyit
jelentett, hogy a fajta mintáinak minõsí-
tése átlépte a „gyenge” és az „átlagos”
minõség közötti határt, azonban még
így sem közelítette meg a „jó” kategória
belépõ szintjének megadott 65 feletti ér-
téket. 

Megfigyeléseinket összefoglalva
megállapítható, hogy a sikér index jól
öröklõdõ, környezettõl kevésbé függõ
genetikai tulajdonság õszi durum bú-
zában. Vizsgálata kis mintamennyisé-
get igényel, emellett nemcsak a sikér
minõségérõl, de annak mennyiségérõl
is információhoz juthatunk. A módszer
sikerrel alkalmazható õszi durum neme-
sítési programokban a sikérerõsség javí-
tását célzó nemesítés során. A módszer-
re alapozott szelekcióval az õszi durum
búza törzsek sikérjének erõssége olyan
szintre növelhetõ, amellyel a kiváló mi-
nõségû tavaszi fajtákkal szemben is ver-
senyképesek.

Kutatásainkat az OTKA K68127 és a
GOP-1.1.1-09/1-2009-0053 pályázatok
támogatták.

Vida Gyula – Árendás Tamás – 
Veisz Ottó
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Amanapság sokszor és sokat emle-
getett globalizáció, melyet a lo-

gisztika látványos fejlõdése, az infor-
mációáramlás fénysebessége támogat,
az élet szinte minden zugában tetten ér-
hetõ, így táplálkozási szokásaink válto-
zásaiban is. A magyar ember asztalára
kerülõ, aranyló tésztafélék többsége
még ma is tojás hozzáadásával készül,
de az élelmiszeripar egyre jobban érzé-
keli és kihasználja azt a növekvõ fi-
gyelmet, fogyasztói tudatosságot,
amely a durum búzákból készített tész-
ták felé fordul. A malmok, tésztagyár-
tók igénye is egyre erõsíti a helyben,
országhatáron belül megtermelt, jó mi-
nõségû alapanyag, a hazai durum búza
fajták iránti keresletet, aminek kiszol-
gálását – a termelõk közremûködésével
– intézetünk is új fajtákkal, gyarapodó
termesztési ismeretekkel igyekszik tá-
mogatni. 

Az agrotechnika hozzájárulása
A durum búza speciális minõségi

jellemzõi, környezeti igényei okán nem
véletlenül társulnak a nemesítõi mun-
kához olyan termesztési kutatások, me-
lyek a termelés kiszámíthatóságát, ter-
vezhetõségét segítik. A báró Justus
Liebig német vegyész által 1840-ben,
de máig is elevenen hatóan megfogal-
mazott, róla elnevezett minimum-tör-
vényt, mely szerint a növények fejlõdé-
sét mindig az igényekhez képest legki-
sebb mennyiségben jelenlevõ tápanyag
határozza meg, tágabb értelemben a
növénytermesztési tényezõk együttesé-
re is kiterjeszthetjük. Ezért is vizsgál-
juk már több éve Martonvásáron, hogy
a termelés sikerére ható, legfõbb fakto-
rok különbözõ szintjei mennyire segít-
hetik a nemesítõk „gyermekeiben”, az
egyes durum búza fajtákban rejlõ lehe-
tõségek kiteljesedését, illetve számsze-
rûsíteni a hibás döntések okozta veszé-
lyek esetleges mértékét.

A növény igényéhez igazított táp-
anyag-pótlás és a gomba-kártevõk el-
terjedését nehezítõ vegyszeres növény-
védelem – a megfelelõ fajta megválasz-
tásán túl – a tervezhetõ mennyiség és
minõség alapját jelenti. Az elmúlt há-
rom évben ezért vizsgáltuk Marton-
vásáron szabadföldi kisparcellás kísér-
letekben a fejtrágyaként kiadott N-mû-
trágyák és a különbözõ intenzitással,

valamint eltérõ mûszaki eszközökkel
végzett növényvédelem hatásait és köl-
csönhatásait az intézetben nemesített
durum búza fajtákon.

A három változatos évjárat hatásait
összesítõ adatsorok szerint a közepes-
jó N-ellátottságú (humusz%=2,2-3,1)
erdõmaradványos csernozjom talajon a
0-50-100-150 kg/ha hatóanyag meny-
nyiségekkel végzett fejtrágyázás min-
den évben bizonyítható mûtrágya-hatá-
sokat eredményezett. Az igen csapadé-
kos, a tápanyagok oldékonyságát
biztosító 2010. évben a becslõ számítá-
sok szerint az 50 kg-ot alig meghaladó
N-mennyiséggel elértük a termésmaxi-
mumot. Mindehhez az is hozzájárult,
hogy az extrém csapadék-viszonyok a
növekvõ N-adagokkal a gombabeteg-
ségek terjedésének is kedvezõ feltéte-
leket teremtettek, miközben a nehezen
elvégezhetõ növényvédõ szeres keze-
lések hatékonyságát is jelentõsen mér-
sékelték. A rendkívül aszályos 2012.
esztendõben viszont – az ilyen körül-
mények között esetenként kockázati
tényezõként megjelenõ, káros só-ha-
tást is kiváltó – legnagyobb mûtrágya
adagok biztosították a legtöbb termést.

A három év terméseredményeit
összesítve megállapítottuk, hogy a há-
rom martonvásári durum búza, az Mv
Pennedur, az Mv Hundur és az Mv
Makaróni átlagai szerint gombaölõ
szeres növényvédelem nélkül 5,34

t/ha volt az elérhetõ maximum. Az
ehhez tartozó N-mûtrágya hatóanyag
szükséglet 93 kg/ha volt (1. ábra). A
növényvédelmi kezelések közül az
egyszeri alkalommal, a kalászolás-vi-
rágzás idején, egyréses fúvókákkal el-
végzett, célzott kalászvédelem hatása
a 100 kg/ha feletti N-adagok haszná-
lata esetén volt egyértelmûen pozitív.
A kétszeri, vagyis a korai levél-, plusz
kalászpermetezéssel elért termések
szerint a levélvédelem fõként a kis N-
adaggal trágyázott parcellákon javí-
totta – a csak kalászvédelemben ré-
szesített növényekhez mérten – a
vegyszeres beavatkozás hatásfokát, de
a 100 kg/ha, vagy annál nagyobb N-
hatóanyag dózisoknál is megkétsze-
rezte a csak a kalászoláskor elvégzett
permetezésnek tulajdonítható többle-
teket. 

A legtöbb durum búzát az aszim-
metrikus, kettõs lapos sugarú, légbe-
szívásos fúvókákkal (2 réses), kétszer
permetezett parcellák teremték (6,19
t/ha), amelyhez mintegy 120 kg/ha N
hatóanyagra volt szükség. Az 1. áb-
rán ennek a kezelésnek és a nem védett
kontrollnak a görbéi jól mutatják, hogy
a legjobb növényvédelem trágyázás
nélkül 1,2 tonnával, a legtöbb termés-
hez szükséges N-trágyázás gombaölõ
szeres permetezések nélkül 1,0 tonná-
val adott kisebb termést hektáronként a
vizsgált évek átlagában.

1. ábra A N-trágya adag és a gombaölõ szeres védelem hatása 
a durum búza termésére. Martonvásár, 2010-2012

Mennyit terem, mit vihetünk?
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Amit a tábláról elvihetünk
A megújuló energiaforrások hasz-

nosítása – az ilyen célokra alkalmas
nyersanyagok korlátozott mennyisége
okán – az utóbbi években a szántóföldi
növénytermelés mellékterméseire, a
bebálázható, eltüzelhetõ búzaszalmára,
kukoricaszárra is kiterjedt. A föld felet-
ti szervesanyag ilyen módon való hasz-
nosítása a gazdálkodók egy részének
kényszer, hiszen az ebbõl származó be-
vétel likviditási nehézségeket csillapító
hatása a talpon maradást segítheti ínsé-
ges idõkben, viszont hosszú távon a ta-
lajok olyan kihasználtságát, kiszolgál-
tatottságát, leromlását idézheti elõ,
amely, még ha meg is fordítható, az las-
sú és igen költséges folyamat.

A szántóföldön termett, és ott is
hasznosított szerves anyag a talajban

olyan javító közeg, amely a növények
gyökérzónájának szerkezetessége, átle-
vegõzöttsége, vízbefogadó- és megtartó
képessége, a talajélet serkentése és táp-
anyagokkal való szinten tartása szem-
pontjából nagy értékkel bír.

A durum búza kísérleteinken nem-
csak a területrõl betakarítható szemter-
mésre voltunk kíváncsiak, de mértük az
ott termett szalmát is, és mindezek labo-
ratóriumi analízisével arra is módunk
nyílt, hogy becsüljük a maggal, mellék-
terméssel talajból kivont tápelemek, töb-
bek között a N, P és K mennyiségét.

A N-fejtrágya adagok növelése a
szem és a szalma N-tartalmára is bizo-
nyítható, pozitív hatással bírt (2. ábra).
A 100 kg/ha nitrogén hatóanyaggal
trágyázott parcellákon az 1 tonna
szemterméssel kivont nitrogén meny-

nyisége 27 kg volt, ami a közel 6 t/ha-
os termésszintet tekintve mintegy 140
kg nitrogén kivonását jelenti hektáron-
ként. Mindez azt jelenti, hogy a táp-
anyag-mérlegünk negatív, azaz több
N-t vittünk el a területrõl, mint
amennyit oda mûtrágyával kiadtunk.

Ugyanezen a N-trágya szinten (100
kg/ha) 1 t szalma átlagosan 7 kg N-t tar-
talmazott, azaz hektáronként 5 tonna
szalmát lehordva a területrõl mint-
egy 100 kg 34%-os ammónium-nitrát
mûtrágyának megfelelõ N-ható-
anyaggal szegényíthetjük azt.

A nitrogéntrágya adagja az 1 t
szemterméssel kivont foszfor és kálium
mennyiségét (9-10 kg, ill. 5-6 kg), vala-
mint a szalmával elvihetõ P-tartalmat
(2-2,4 kg/t) érdemben nem befolyásolta
(2. ábra). Viszont nagymértékben ha-
tott a szalmában mért K-tartalomra, ami
a 100 kg/ha-os N-adag esetében meg-
haladta a 13 kg/t-át. Ez 5 t/ha szalmá-
ra vetítve közel 110 kg 60%-os kálisó
mûtrágya egyenértéknek felel meg.

Az átlagos évjáratokban jellemzõ
45-50%-hoz mérten a szélsõséges idõ-
járású években (2010-ben és 2012-ben)
a föld feletti növényi részeken belül je-
lentõsen csökkent a szemtermés rész-
aránya (30-35%). A csapadékos 2010-
ben az intenzíven N-mûtrágyázott par-
cellák szalmatermése meghaladta a 10
t/ha mennyiséget. 

Mindezeket a szempontokat együt-
tesen mérlegelve szabad tehát dönteni
csak arról, hogy a szemtermésen kívül
mit, mennyit és hogyan hasznosítunk a
termõföld egyéb adományaiból.

A kutatásokat a GOP-1.1.1-09/1-
2009-0053 pályázat támogatta.

Árendás Tamás – Vida Gyula – 
Veisz Ottó

2. ábra Az 1 tonna szemterméssel, és az 1 tonna szalmával kivont NPK-
hatóanyag mennyisége durum búza kísérletben. 

Martonvásár, 2010-2012

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.

N NP2O5 K2O P2O5 K2O



Hasonlóan fontos és érdekes vegyü-
let a szalicilsav, melyet az emberiség
már régóta ismer, és acetilált formáját
aszpirin néven láz- és fájdalomcsillapí-
tóként használ. Számos kísérlet bizo-
nyította, hogy ez az anyag szükséges a
szisztemikus szerzett rezisztencia ki-
alakításához, ami a rezisztencia azon
fajtája, amikor a növény egy korábbi,
kisebb mértékû fertõzés vagy valami-
lyen vegyszeres kezelés hatására ellen-
állóvá válhat egy késõbbi, már potenci-
álisan komoly károkat okozó fertõzés-
sel szemben. Továbbá a szalicilsav
szerepet játszik a hiperszenzitív reak-
ció kialakításában, melynek következ-
tében a rezisztens gazdanövény sejtjei a
fertõzés közvetlen környezetében el-
pusztulnak (programozott sejthalál)
annak érdekében, hogy a kórokozó ter-
jedését megakadályozzák. A hiperszen-
zitív reakció eredményeként a gazdanö-
vény egy vagy több kórokozó patotí-
pussal szemben ellenálló lesz
(rasszspecifikus rezisztencia). 

Mint minden stresszfolyamat, a liszt-

harmatfertõzés is reaktív oxigénformák
(pl. hidrogén-peroxid, szuperoxid gyök)
felhalmozódásával jár (oxidatív
stressz). Ahogyan a nevük is mutatja,
molekuláris oxigénbõl képzõdhetnek, és
igen reakcióképesek. Különbözõ mér-
tékben minden növényben jelen vannak,
sõt szükségesek a normális sejtmûködés
szabályozásához, a sejten belüli jelzések
továbbításához, ugyanakkor az elõbb
említett hiperszenzitív reakció elindítá-
sában is szerepük van. Túlzott mennyi-
ségük káros hatásait az úgynevezett
antioxidáns védelmi rendszer mérsék-
li, semlegesíti. Ez a védelmi rendszer
nem-enzimatikus és enzimatikus össze-
tevõkbõl épül fel. A nem-enzimatikus
rendszerbe tartozik például a C- és E-vi-
tamin, valamint az A-vitamin elõanyaga,
a β-karotin is. Az enzimatikus rendszer-
be azok az enzimek tartoznak, melyek
olyan reakciókat katalizálnak, melyek
felhasználják a sejtekben lévõ reaktív
oxigénformákat, éppen ezért többségük
fertõzés hatására aktívabbá válik. Ide
tartozik a szuperoxid-dizmutáz, a gluta-
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Hazánkban a kontinentális éghajlat
miatt sokszor kell súlyos gazdasági

következményekkel járó káros környe-
zeti tényezõkkel, stresszfaktorokkal
számolni. Aszály, belvíz, túlságosan hi-
deg tél, túl meleg nyár, vagy valamilyen
kórokozó hirtelen megjelenésébõl adódó
járvány teheti tönkre az adott év, vagy
akár egy évtized munkáját. A növény-
nemesítõknek és a termesztõknek kö-
zös érdekük, hogy olyan növényekkel
dolgozhassanak, melyek a környezet
változásait a lehetõ legkisebb mértékû
károsodással tolerálják. 

A búzalisztharmat [Blumeria
graminis (DC.) Speer f.sp. tritici Ém.
Marchal] minden bizonnyal a búza legis-
mertebb, legközönségesebb és egyik leg-
gyorsabban módosuló kórokozója. A vi-
lág valamennyi búzatermesztõ régiójában
ismerik, Magyarországon minden évben
megjelenik. Erõs fertõzéskor fogékony
fajtán akár 40%-os termésveszteséget is
okozhat. Éppen ezért a búzanemesítési
programokban még mindig jelentõs sze-
lekciós kritérium a lisztharmattal szem-
beni ellenállóság. Ahhoz, hogy rezisztens
növényeket elõ lehessen állítani, a növé-
nyek egyes védekezõ és szabályozási fo-
lyamatait is ismernünk kell.

A kedvezõtlen környezeti tényezõk a
növények számára stresszhelyzetet je-
lentenek, amikor is a szervezet kibillen
eredeti egyensúlyi állapotából, és alkal-
mazkodásra kényszerül ellenálló-
képessége, rezisztenciája határain be-
lül. A növények különbözõ kórokozók-
kal szembeni ellenállóképességének
kialakulásában és kifejezõdésében sok-
féle anyag és reakció vesz részt. Számos
védõvegyületrõl kimutatták, hogy kór-
okozókkal történt fertõzést követõen a
növényben mérhetõ mennyisége meg-
emelkedett. Ilyen anyagok például az
élõ szervezetek fontos alkotóelemei, a
poliaminok is. Ezek valószínûleg, ha-
sonlóan a növényi hormonokhoz, szabá-
lyozó szerepet töltenek be a növények-
ben, és a sejtosztódástól a virágzásig
számos növekedés- és fejlõdésélettani
folyamathoz szükségesek. Megfigyel-
ték, hogy a stressztûrõ növényekben
lisztharmatfertõzést követõen akár két-
háromszorosára is emelkedhet a
poliaminok mennyisége (3. ábra).

A lisztharmat-rezisztencia 
élettani háttere búzában

1. kép A fogékony búza típusok teljes levélfelületén megjelentek a liszthar-
matra jellemzõ szürkésfehér telepek, míg a toleráns típusokon ezek csak az

alsó leveleken és/vagy a szár talajfelszínhez közeli részén láthatók
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tion-reduktáz, az aszkorbát-peroxidáz, a
glutation-S-transzferáz, a kataláz és
egyéb peroxidázok, mint például a gva-
jakol-peroxidáz (1., 2. ábra).

Azért, hogy pontosabb képet kapjunk
a lisztharmat károsító hatásáról a bú-
zanövényen belül, valamint, hogy össze-
függést keressünk az említett védõve-
gyület szintje és a különbözõ búza fajták
lisztharmat-ellenállósága között, a Nö-
vényélettani Osztály a Kalászos Gabona
Rezisztencia Nemesítési Osztály munka-
társaival együttmûködve, számos búza
fajtát vizsgált.   A növényeket szántóföl-
di, illetve üvegházi körülmények között
neveltük, majd az országban gyakori
lisztharmatrasszokat tartalmazó keve-

rékkel fertõztük, és vizsgáltuk a növé-
nyek ellenállóságát a fertõzéssel szem-
ben mind morfológiai, mind élettani
szempontból (1. ábra). Meghatároztuk a
növények által normál körülmények kö-
zött és fertõzés hatására termelt szalicil-
sav és poliamin mennyiségét. A marton-
vásári fajtákról tudjuk, hogy mennyire
ellenállóak egy-egy betegséggel szem-
ben, de a Thatcher-alapú közel izogén
törzsek lisztharmat rezisztenciájáról nem
voltak korábbi adataink. A martonvásári
fajtákhoz hasonlóan, ezek belsõ szalicil-
sav- és poliaminszintjei is nagyon válto-
zatos képet mutattak. Vizsgálataink
alapján elmondható, hogy a búza genotí-
pusok belsõ szalicilsav- és poliamin-tar-

talma szorosan összefügg azok antioxi-
dáns védelmi rendszerének mûködésé-
vel, azonban ez a hatás nincs kapcsolat-
ban a kórokozóval szembeni rezisztenci-
ájuk mértékével. Mivel a rezisztencia
kialakulásában az említetteken kívül más
anyagok és folyamatok is részt vesznek
(pl. rezisztenciagének jelenléte), ezért a
kórokozók elleni még eredményesebb
harchoz további ismeretek megszerzésé-
re van szükség. 

Kutatásainkat az OTKA (PD83840)
támogatta.

Kovács Viktória – 
Vida Gyula – Szalai Gabriella –

Janda Tibor – Pál Magda

1. ábra A gvajakol-peroxidáz és az aszkorbát-peroxidáz aktivitása a lisztharmatfertõzés hatására

2. ábra Búza genotípusok peroxidáz
(POD) enzim változatai (izoenzimei)

kontroll és fertõzött körülmények
között

3. ábra Lisztharmatfertõzés hatására megemelkedett a poliaminok közé
tartozó spermidin mennyisége az általunk vizsgált búza genotípusokban

gvajakol-peroxidáz aszkorbát-peroxidáz

Spermidin
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Az Elitmag Kft. és az MTA ATK
Mezõgazdasági Intézet tavaly

õsszel 25 belföldi fajtabemutató hely
számára biztosított vetõmagot a 2013.
évi demonstrációs fajtasorok kialakítá-
sához.

A fajtasorokat elvetõ, illetve gondo-
zó gazdaságokkal idén is arra törek-
szünk, hogy a megkezdett kísérlet és az
abba fektetett munka eredménye minél
nagyobb gazdálkodói kör számára von-
zó fajtabemutatóval teljesedjen ki. Az
1. táblázatban foglaltuk össze, hogy
hol és milyen bemutató sor áll a céltu-
datos gazdálkodók rendelkezésére. A
bemutatók várható idõpontjairól és
részletes programjáról a www.elit-
mag.hu honlapon találják meg az ér-
deklõdõk az aktuálisan elérhetõ infor-
mációkat.

A képviselt fajták országos elérhetõ-
ségét immár a negyedik vetõmag sze-
zonra bocsátjuk tájékozódásképp min-
den érdeklõdõ rendelkezésére, hogy
megtudhassák lesz-e és várhatóan mi-
lyen szállítási távolságon belül egy adott
fajta vetõmagja 2013 õszén. A 2. táblá-
zatban megyénkénti bontásban tüntetjük
fel a regisztrált kereskedelmi (II. fokú)
vetõmag elõállításokat. Ezek egy része
önállóan tevékenykedõ, licencszerzõdé-
ses vetõmag elõállítókat jelöl (�), más
része pedig az Elitmag Kft. termeltetése,
a várható készlet helye (E). 

További információval kollégáink
állnak az érdeklõdõk rendelkezésére.
Elérhetõségüket az újság hátoldalán
találja meg.

Bakos Péter Kenéz

Fajtasorok, vetõmag-szaporítások – 2013

Megye Település Mv fajták

Észak-Alföld

Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti 27 fajta
Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás 14 fajta
Jász-Nagykun-Szolnok Öcsöd 6 fajta
Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaszentimre 27 fajta
Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 23 fajta
Szabolcs-Szatmár-Bereg Timár 10 fajta

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén Encs 20 fajta
Borsod-Abaúj-Zemplén Pürgy 8 fajta
Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 18 fajta

Közép-Magyarország

Pest Cegléd 17 fajta
Pest Kartal 11 fajta

Dél-Alföld

Békés Kétsoprony 5 fajta
Békés Mezõhegyes 17 fajta
Csongrád Hódmezõvásárhely 11 fajta
Közép-Dunántúl
Fejér Martonvásár (MTA ATK MGI) 46 fajta
Komárom-Esztergom Kocs 14 fajta
Dél-Dunántúl 
Baranya Lippó 18 fajta
Tolna Dalmand 26 fajta
Tolna Szekszárd 15 fajta
Tolna Várong 14 fajta
Nyugat-Dunántúl
Gyõr-Moson-Sopron Nagylózs 24 fajta
Vas Chernelházadamonya 22 fajta
Zala Alsópáhok 14 fajta
Zala Bak 8 fajta
Zala Zalaszentgrót 24 fajta

1. táblázat Martonvásári fajtasorok 2013-ban

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Mezõgazdasági Intézet,
a Gabonatermesztõk Országos Szövetsége,

az Elitmag Kft. és a Prebázis Kft.
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait

a 2013. június 12-én (szerda) és 13-án (csütörtök) tartandó

KALÁSZOS GABONA TANÁCSKOZÁSRA ÉS
FAJTABEMUTATÓRA

Martonvásárra a Mezõgazdasági Intézetbe.
Cím: H-2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Megnyitó mindkét napon 10.00 órakor.
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Õszi búza
Mv Apród � � � � � �

Mv Béres � E E E � �

Mv Bodri � � � �

Mv Csárdás � � � � � �

Mv Emese E
Mv Hombár �

Mv Karéj � �

Mv Karizma � E E � �

Mv Kikelet � E
Mv Kolo E � � � E � � E � � � E � � �

Mv Kolompos � E � � E E � E � � �

Mv Ködmön � � E
Mv Lucilla � E � � � E � � � � E E
Mv Magdaléna � � � � � � �

Mv Marsall � � � E � E � E � � � � �

Mv Mazurka Belföldön a KITE Zrt. országos alközponti hálózatán keresztül vásárolható meg.
Mv Menüett � � � � � �

Mv Palotás � � �

Mv Petrence � �

Mv Suba � � � � E E � � � E � � �

Mv Süveges � � �

Mv Tallér E � � � E E � � � �

Mv Toborzó � � E E � �

Mv Toldi Belföldön a KITE Zrt. országos alközponti hálózatán keresztül vásárolható meg.
Mv Vekni E
Mv Verbunkos � � �

Mv Walzer � �

Õszi zab
Mv Hópehely E E E

Õszi durumbúza
Mv Pennedur � � E � �

Õszi árpa
Petra �

Hanzi � E � � E E
KWS Meridian E E � � � E

Õszi tritikálé
Presto � �

Leontino � � E � � E � E � E �

Õszi rozs
D. Diament E E E

Tönkölybúza (bio)
Franckenkorn E E E �

Oberkulmer Rk. E E

2. táblázat Martonvásári kereskedelmi vetõmagok (2013 õsz): Mely megyékbõl juthatok hozzá?
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Tulajdonság Fajtajellemzõ

Érésidõ igen korai-korai (00 éréscsoport)

Növekedési típus indeterminált

Növénymagasság középmagas (110-115 cm)

Állóképesség jó

Virág színe lila

Szõrözöttség barna

Alsó hüvely magassága 12-15 cm

Mag alakja és színe kerekded, maghéj színe sárga

Köldök szín sötétbarna

Agrotechnikai tulajdonságok egyenletes érés, kemény maghéj, 
pergésre nem hajlamos

Termõképesség jó (2012-ben 5%-kal a kísérleti átlag
felett teljesített)

EMT közepes (140-145 g)

Az MTA Agrártudományi Kutatóköz-
pont Mezõgazdasági Intézet 2011

tavaszán megkezdte egyes, EU-listán sze-
replõ, elismert szójafajták hazai mikropar-
cellás kísérletbe vonását, a nyert tapaszta-
latok alapján történõ kiválasztásukat és ezt
követõen honosításukat.

Párhuzamosan az Intézet szója prog-
ramjával az Elitmag Kft. a szója vetõmag-
ok piacán indította el gyakorlati tapaszta-
latszerzését több, már köztermesztésbe be-
vezetett fajta vetõmagjának viszonteladói
kereskedelmével.

A nemesítõk fajtakiválasztásra, illetve
honosításra tett intézkedéseit követõen
2012 tavaszán a Bagera szójafajta szaporí-
tására kaptunk megbízást az Intézet részé-
rõl, melynek eredményeként 2014 tava-
szán korlátozott mennyiségben már elérhe-
tõ lesz fémzárolt vetõmag az üzemi
próbatermesztések megkezdéséhez a hazai
szójatermesztõk részére.

A Bagera szójafajta származását te-
kintve – a korábbról ismert Lona és Nadro
tavaszi búzákhoz hasonlóan – svájci neme-
sítésû, ahol 2007-ben kapott állami elisme-
rést. A Bagera nagyparcellás kísérletek-
ben történõ tesztelése Magyarországon
2012-ben indult el, és ezzel párhuzamosan
a vetõmag felszaporítása is megkezdõdött.
A fajta a szélsõségesen aszályos esztendõ
ellenére is figyelemre méltó eredményeket
produkált versenytársai között, s ezért az
eddigi termelõi tapasztalatok alapján ígé-
retes szójafajtaként tekinthetünk rá.

A Bagera fajta a termelõk számára
azért lehet elõnyös, mert koraisága mellett
nagy termés elérésére képes. Elõvete-
ményként is kedvezõ, hiszen utána õszi ka-
lászos még biztonsággal vethetõ. Maghéja
viszonylag kemény, ezért a betakarításkor
kevésbé sérül meg.

Ökológiai körülmények között gazdál-
kodó termelõk részére is ajánlható a fajta.

Póser István Szabolcs

BAGERA: az elsõ szójafajta honosítás
A Bagera szójafajta fõbb tulajdonságai

Örömmel tájékoztatjuk partnereinket, hogy az Új Széchenyi Terv Gazda-
ságfejlesztési Operatív Program keretén belül „Vállalati folyamatme-
nedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” címû pályázati
kiírásra benyújtott „Microsoft Dynamics NAV ERP modulok beveze-
tése és integrálása a Bázismag Kft-nél” címû pályázatunkat (GOP-
2.2.1-11- 2012-0005) az irányító hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.
Bízunk abban, hogy a fejlesztések eredményeként létrejövõ információ-
technológia hozzájárul a partnerkiszolgálás színvonalának és partnereink
elégedettségének növeléséhez.
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Az automatikus kormányzás 
(Auto Trac) jelentõsége

A mezõgazdasági termelés során
minden megmûvelt hektáron az egyik
alapvetõ cél a lehetõ legtöbb haszon
megtermelése a ráfordítások optimális
szinten tartásával.  A John Deere auto-
matikus kormányzási rendszere, az ún.
Auto Trac emberi beavatkozás nélkül,
annak felügyelete mellett vezeti a trak-
tort. A munkamûveletek átfedését a
rendszer 10%-kal is csökkentheti, idõ-
ráfordítást, üzemanyagot és más inpu-
tokat megtakarítva ezzel a gazdálkodó-
nak. A traktort vezetõ, felügyelõ sze-
mélyzet és a mûholdak között a
kommunikációt egy érintõképernyõs
monitor, a Green Strar 2630-as kijelzõ
biztosítja.  

Amíg a nagyüzemi táblákon az
Auto Trac rendszer a gépkihasználást
javítja és az input felhasználást csök-
kenti, optimalizálja, addig egy növény-
nemesítõ programban az automatizálás
haszna a teljesítmény növelésében, és –
ami még fontosabb – a kísérletek pon-
tosságának, megbízhatóságának növe-
lésében jelentkezik. Az automata
nyomkövetéssel biztosítható a parcel-
lák között az azonos távolság, az
egyenlõ szegélyhatás, és minden kísér-
let típusnál nagy segítséget nyújt a
rendszer a kísérletek alap-, induló vo-
nalainak meghúzásában, kijelölésében. 

Martonvásáron a kalászos gabonák
nemesítésekor több termõhelyen igen
nagyszámú és nagy volumenû kísérletet
állítunk be, amelyek technikai kivitele-
zése önmagában is komoly kihívás,
ezért folyamatosan törekszünk új gé-
pek, új kísérleti technikák kipróbálásá-
ra és bevezetésére. A kísérleti munka
hatékonyságának növelése érdekében
kezdtük meg a GPS/RTK technika ki-
próbálását a búzanemesítésben 2011-
ben, majd alkalmazását 2012 õszén.

A technika mûködésének alapja
Hogyan mûködik GPS és az RTK

(Real Time Kinematic), vagyis a valós
idejû helymeghatározási rendszer a me-
zõgazdaságban? A GPS helymeghatá-
rozó mûholdak 6 pályán keringenek,
pályánként 4, összesen tehát 24 db.
Ezek fontos jellemzõi, hogy:

• 20200 km magasságban keringe-
nek a Föld körül;

• a mûholdak elhelyezkedése bizto-
sítja, hogy a Föld bármely pontján
található GPS vevõegység leg-
alább 4 mûholdat fog „látni”;

• a GPS vevõegységek érzékelik a
látómezõben található mûholda-
kat, melyek rádió adó-vevõ beren-
dezései nagyfrekvencián (1200-
1500 MHz) órajeleket sugároz-
nak;

• a jeltovábbítás gyorsasága fényse-
bességû (~ 300.000 km/s).

A helymeghatározás pontossága fo-
kozható a tábla közelében felállított bá-
zisállomással, vagy telepített tornyokból
korrekciós jelek küldésével. A jármûvön
található, RTK vevõantennával felsze-
relt StarFire 3000 mûholdvevõ antenna
felhasználja ezeket az információkat egy
pontos, korrigált helyzet-meghatározá-
sához. Ez teszi lehetõvé a 2 cm-es pon-
tosságot és bármikor megismételhetõvé
az azonos nyomvonalon történõ navigá-
lást erõ- és munkagépekkel.

Munkaadatgyûjtés és dokumentáció –
Field Doc, Harvest Doc

A John Deere Office programcso-
mag moduljainak alkalmazásával teljes
körû dokumentációt és adatkezelést ve-
zethetünk a gazdálkodásunkról tábla-

szinten. A helyrajzi szám és a földbér-
let nyilvántartástól kezdve egészen a
hozamtérképekig, a növényvédõ szer és
mûtrágya felhasználáson át a talajvizs-
gálati adatokig szinte korlátlan felhasz-
nálási lehetõséget biztosítva a precíziós
gazdálkodásra törekvõ földhasználó-
nak. Szántóföldi kísérletek esetén a táb-
la kontúrja, mérete, a kísérletek és utak
táblán belüli helyzete tervezhetõ, tárol-
ható, és beolvasható, biztosítva a kísér-
letet vetõ és ápoló gépek pontos és is-
mételhetõ mozgását a területen. 

Gabonanemesítés és az RTK rendszer
A Kalászos Gabonanemesítési Osz-

tály a kísérletek vetését és ápolását JD
3520 és JD 3720 traktorokkal végzi.
2011 õszén az egyik traktort felszerel-
tük a KITE ZRt. demonstrációs
StarFire 3000 készülékével és automata
kormánymûvével, és megkezdtük a
rendszer tanulását, kipróbálását. Elsõd-
leges célunk a kísérletek kontúrjainak
automatikus kijelölése volt, mert ez a
korábban sok munkaerõt igénylõ fel-
adat temérdek és igen értékes idõt vett
el a legkritikusabb vetési idõszakban.
Az automatizált gépi vonalazással sok
száz jelzõkaró helyének kimérését, ki-
rakását és 10-15 munkatárs több napi
munkáját szerettük volna megspórolni.
Éreztük a rendszer felhasználásának
számunkra roppant kedvezõ lehetõsé-

Precíziós technika alkalmazása 
a növénynemesítésben Martonvásáron
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geit, de kezdetben a kutatói munka igé-
nyeinek megfelelõ adaptáláshoz szük-
séges mûszaki beállítás bonyolultsága,
és a kezelés megtanulásának szüksé-
gessége nehezítették alkalmazását. A
KITE szakembereinek segítségével vé-
gül minden probléma elhárult és 2012

tavaszán az intézet megvásárolta a John
Deere 2 cm-es pontossággal navigálha-
tó GPS rendszerét.

2012 októberében a GPS/RTK
rendszer teljes egészében kiszorította a
kézi munkát a kísérleti területek kimé-
résébõl. Õsszel úgy készítettük elõ ve-

tésre a területeket, hogy azokon se teo-
dolitot, se mérõszalagot, se jelzõkarót
nem használtunk. A szántóföldi kísérle-
tek kiméréseiben korábban valamennyi
kolléga részvételére szükség volt, ám
ennek a technikai eszköznek a felhasz-
nálásával ezeket az elõkészületi mun-
kákat megtakarítottuk. RTK-val mé-
rünk, vetünk, permetezünk.

A kísérleti parcellák kezelése szem-
pontjából számunkra nagyon fontos a
megismételhetõség lehetõsége. Ezért is
nagy segítség ez a rendszer parcellák
útjainak kialakításakor, a növényvédel-
mi munkák végzésekor. A rendszer fel-
használásában további lehetõségek rej-
lenek a tartamkísérletek kezelésében, a
talajvizsgálati helyek pontos meghatá-
rozásában, tenyészkerti elrendezések,
térképek megtervezésénél.

Reményeink szerint a következõ
fejlesztéssel hamarosan a parcella-vetõ-
gépeket is mûholdas vezérléssel fogjuk
tudni ellátni, ami még gyorsabb, ponto-
sabb, és a munkatársakat kevésbé meg-
terhelõ vetést fog eredményezni. 

Bodnár Dezsõ – Bugyik Zsolt –
Fecsó Tamás

Tartós forróság és szárazság esetén
növényeink nem húzódhatnak ár-

nyékba, így más stratégiát kell választa-
niuk az aszályos idõszak átvészelésére.
Az aszálytûrõ (szárazság-toleráns) fa-
jok és fajták elviselik az idõszakosan
szárazság sújtotta termõhelyek szélsõ-
séges környezeti feltételeit, de teljes
„rezisztencia” nem létezhet, mivel a nö-
vényi fotoszintézis egyik alapanyaga a
víz, ami oldószer a biokémiai folyama-
tokhoz, reakció- és szállítóközeg, sejt,
szövet és szerv alkotóelem, valamint
fontos a növényi hõszabályozásban is. 

Szárazság és aszály: gyakran emle-
getett, mégis nehezen meghatározható
fogalmak. Ennek oka az, hogy elõfor-
dulásuk formája minden évben más,
nincs egységes, jól definiálható jellem-
zõjük. Ennek következtében a növényi
válasz is összetett, komplex folyamat,
amit nem lehetséges egy állandó karak-
terrel jellemezni. Az aszálystressz-tû-
rést összetettségébõl fakadóan több

száz gén és azok bonyolult –
fenofázisonként is eltérõ – interakciója
határozza meg.

Az aszály egyes elemei sokféle formá-
ban és kombinációban érhetik a növénye-
ket. A szárazságstressz elemei a követke-
zõk: a) az aszály idõtartama; b) a levegõ
páratartalma és hõmérséklete, mozgása;
c) a napsugárzás erõssége; d) a csapadék
mennyisége és eloszlása; e) a talaj fizikai
állapota, szerkezete (agyag, vályog, ho-
mok), víztartalma; f) a termesztett növény
faja, fajtája, kora, fejlõdési állapota, állo-
mánysûrûsége, tenyészideje.

Az aszály (szárazságstressz) nagy
hõséggel párosuló, hosszan tartó csa-
padékhiány, amely a növényben víz-
hiányt idéz elõ. De mi minõsül „nagy
hõségnek”, mikortól számít „hosszan
tartónak” a szárazság, és növényfajtól
is függõen, mi számít „vízhiánynak”,
illetve megfelelõ vízellátottságnak, ami
elegendõ lehet a pillanatnyi túlélésre,
vagy esetleg a vegetáció befejezéséhez.

A hõség humán-egészségügyi vo-
natkozásában az ÁNTSZ az alábbi fo-
kozatokat különíti el:

1. fokozat (Figyelmeztetõ jelzés): a
várható napi 25 °C-os, vagy azt megha-
ladó középhõmérséklet. 

2. fokozat (Készültség jelzés):
amennyiben a hõmérséklet várhatóan
legalább három egymást követõ napon
eléri (vagy meghaladja) a 25 °C-ot. Al-
ternatív feltétel: a várható napi közép-
hõmérséklet legalább egy napra eléri a
27 °C-ot. 

3. fokozat (Riadó jelzés): amennyi-
ben várhatóan legalább három egymást
követõ napon a napi középhõmérséklet
eléri a 27 °C-ot.

A növények esetében ennyire pon-
tos kategóriákról ugyan nem beszélhe-
tünk, de általánosan elfogadott az a
megállapítás, hogy a mérsékelt égövön
több (2-3) egymást követõ napon bekö-
vetkezõ 30 °C feletti maximum hõmér-
séklet a növények számára már károsan

Szárazság és aszálytûrés: hogyan 
védekezhetnek növényeink a vízhiány ellen
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hat, a fotoszintézis megáll, és további
hõmérséklet emelkedés hatására (35-40
°C felett) a hõérzékeny anyagcsere ve-
gyületek bomlása megindul. 

A meteorológiai lexikon szerint hõ-
ségnapnak tekintünk minden olyan na-
pot, amikor a napi maximum hõmér-
séklet meghaladja a 30 ºC-ot, és forró
napról beszélünk, ha a maximális lég-
hõmérséklet eléri, vagy meghaladja a
35 ºC-ot (1. ábra). A kánikula nem tu-
dományos kifejezés: a latin canis [ku-
tya] szóból ered, mivel a Nap a nyár kö-
zepén a Nagy Kutya csillagkép legfé-
nyesebb csillagával, a Siriussal kel.
Egyébként a népi megfigyelések szerint
a nyár legforróbb idõszakát jelenti. 

A hosszan tartó szárazság még
ennél is komplexebb jelenség, mert
„száraz” lehet a levegõ (Magyarorszá-
gon 50-60%-os páratartalom), vagy a
talaj (30 cBar tenziométeres érték,
vagy 20 térfogatszázalék alatt, amit
módosíthat a talaj fizikai állapota, szer-
kezete, az utolsó víztelítettségtõl eltelt
idõ hossza), befolyásolja természete-
sen a lehullott csapadék mennyisége és
idõbeli eloszlása. Martonvásáron, csa-
padékkal átlagosan ellátott õsz (143
mm), tél (117 mm) és tavasz (127 mm)
után a júniusi-júliusi idõszakban (to-
vábbra is átlagos nyári csapadék ellá-
tottság esetén - 172 mm) nem alakul ki
a talajok jelentõs kiszáradása. Ugyan-

akkor például 2012-ben az elõzõ év
vízhiánya (260,1 mm éves mennyiség
2011-ben) és a 2012. januártól júniusig
leesett összesen 107,9 mm csapadék
már szárazságot, hosszan tartó vízhi-
ányt okozott a növényekben. A tavalyi
nyár elejére már közel 300 mm csapa-
dék hiányzott az elõzõ évbõl és továb-
bi 91 mm nem hullott le 2012-ben a
nyár elejéig, a sokéves átlaggal össze-
vetve (2. ábra).

A különbözõ növényfajok aszály-
tûrése, szárazságstressz érzékenysége
eltérõ: kevésbé érzékeny fajoknak te-
kintjük például a búzát, árpát, cirkot,
zabot és a lucernát. Közepesen érzékeny
a kukorica, napraforgó, szója, borsó,
bab. Nagyon érzékeny fajnak tekinthetõ
a burgonya, paradicsom, rizs stb.

Az aszálytûrõ növény részérõl szá-
mos stratégia áll rendelkezésre az
aszály következményeinek enyhítésére:
(1) a növény vízhasznosító képességé-
nek javítása, (2) megszökés, melynek
jelentése, hogy a vízhiányra legérzéke-
nyebb fejlõdési fázis – a reprodukciós
szakasz – befejezõdik az aszályos idõ-
szak kezdetéig, (3) tolerálás, a növény
’per se’ aszály tûrésének javítása. 

(1) A vízhasznosító képesség javí-
tása (elkerülés) során a növé-
nyek biológiai, élettani, morfo-
lógiai megváltozással próbálják
átvészelni a vegetatív és genera-

tív szerveik kiszáradását. Ez le-
hetséges a növény vízfelvételé-
nek javításával (mélyebb gyö-
kérrendszer), vagy a vízleadás
sebességének csökkentésével
(viaszréteg, kisebb levélfelület a
növény felsõbb régióiban).

(2) A megszökés a könnyebben ki-
alakítható stratégia, mert a nö-
vény nem térben, hanem idõben
„szökik” meg az aszály elõl, az-
az a vegetációját teljesen befeje-
zi az aszályos idõszak kezdetéig
(pl. kalászos gabonafélék). Ha
erre nincs mód, akkor legalább
az erre legérzékenyebb vegetá-
ciós periódusát (a legtöbb nö-
vény esetén a virágzást) idõzítik
a szárazság stressz bekövetkez-
ténél korábbra.

(3) A tolerálás, a növény ’per se’
(saját) aszálytûrésének javítása.
Ebben az esetben a tartós szá-
razság hatására a kiszáradás már
elkezdõdik, de a növény olyan
vegyületeket termel (detoxikáló,
stressz fehérjéket), amelyek ké-
pesek csökkenteni (egy ideig) a
sejtekben fellépõ vízhiány káros
hatásait.

A szakirodalomban levont követ-
keztetések alapján a következõképpen
foglalhatjuk össze az aszálytûrésre tör-
ténõ növénynemesítés lehetõségeit: 

1. ábra A hõmérséklet napi alakulása 2012. június 15-tõl augusztus 20-ig Martonvásáron



26 2013/1

1. Elsõsorban a növények felsõ ré-
giójában kisebb levélfelülettel
rendelkezõ genotípusokra történõ
válogatás, amely lehetõvé teszi a
napfény lejutását az alsó fotoszin-
tetizáló levelek felé, ahol a hõ-
mérsékletnek és a sugárzásnak va-
ló kitettség is kisebb.

2. Rövid és vastag szár, amely in-
tenzív anyagáramlást tesz lehetõ-
vé a gyökér felõl a vegetatív és
generatív szervekbe.

3. Kisebb (hím)virágzat  kétlaki,
váltivarú növényeknél (pl. kuko-
rica), amely elegendõ pollen ter-

melése mellett sem von el több
energiát és vizet a növénytõl.

4. Erekt levelek, melyeket 90º-nál
kisebb beesési szögben éri a nap-
fény, így kisebb mértékben kitet-
tek a direkt napsugárzásnak. Ezt
a stratégiát az egyes növényfajok
maguk is alkalmazzák, mert nyá-
ri forróság idején úgy állítják le-
veleiket, hogy minél kisebb felü-
leten érje a direkt napfény és
igyekeznek „önmagukat árnyé-
kolni”.

5. Zöld száron érés, a felszáradás
késése, ami jól mutatja a növény

szárazság stressz toleranciáját. 
6. Többé-kevésbé megváltoztatható

tulajdonságoknak tekintik a ki-
sebb, de gyorsan kifejlõdõ gyö-
kér biomasszát, és célnak a
mélyen gyökerezõ, kevesebb ol-
dalgyökérrel rendelkezõ genotí-
pusok kiválogatását.

A cikk adatai  és eredményei a
DROPS EU FP7 (244374) és az
EU_BONUS_12-1-2012-0017 jelû pá-
lyázatok támogatásával jöttek létre.

Spitkó Tamás – 
Pintér János – Marton L. Csaba

2. ábra A hõmérséklet és csapadék alakulása 2011 és 2012-ben Martonvásáron a 30 éves átlaghoz viszonyítva
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Az 1992-ben alapított Martonvásári
Gabona Génbank elsõdleges felada-

ta különbözõ búza fajok és azok rokon-
sági körébe tartozó genetikai tartalékok
gyûjtése, megõrzése, fenntartása, továb-
bá minõségi, agronómiai, biotikus és
abiotikus rezisztencia tulajdonságaik
mind szélesebb körû jellemzése. A gén-
bank alapgyûjteményét mintegy 8000 té-
tel képezi, mely felöleli a legfontosabb
Triticum, Aegilops, Secale, Ambilopy-
rum, Hordeum fajokat, azok  különbözõ
tételeit, búza tájfajtákat és fontosabb ne-
mesítési alapanyagokat egyaránt. 

Génbankunk kiemelten fontos részét
képezi a különbözõ speciális búza gene-
tikai alapanyagok fenntartása és új vona-
lak elõállítása. Jelenleg számos aneu-
ploid genetikai sorozatot, monoszómás,
szubsztitúciós, deléciós és rekombináci-
ós vonalat tartunk fenn, illetve állítunk
elõ, melyek európai és tengerentúli kuta-
tási együttmûködések keretében más ku-
tatócsoportok számára is hozzáférhetõk. 

Az MTA ATK Mezõgazdasági Inté-
zetében az 1970-es években Sutka József
vezetésével kezdõdtek azok a kutatások,
amelyek eredménye számos Marton-
vásáron elõállított és napjainkban is
fenntartott és megõrzött genetikai alap-
anyag. A citogenetikai anyagok, mint pl.
a monoszómás sorozatok, idegen fajú
addíciós sorozatok, diteloszómás vona-
lak, deléciós vonalak elõállítása rendkí-
vül munkaigényes, ezért ezek megõrzé-
se, fenntartása kiemelten fontos. A spe-
ciális genetikai alapanyagok közül a
Martonvásáron elõállított és a feltehetõ-
en csak itt megõrzött vonalak (pl. Ran-
naja monoszómás sorozat) felújítása és
tárolása prioritást élvez. A különbözõ
aneuploid növényi anyagok sajátossága,
hogy bizonyos fokú instabilitással ren-
delkeznek, ezért ezeket az anyagokat a
sikeres fenntartás és megõrzés érdeké-
ben citológiailag folyamatosan ellen-
õrizni szükséges. A molekuláris citoge-
netikai munka nagyon lassú és költséges
feladat gabona génbankunk számára. El-
sõdlegesen a vizsgálni kívánt vonalak
kromoszóma számát ellenõrizzük Feul-
gen festéssel (1.a kép). Amennyiben
szükséges az egyes kromoszómák pon-
tos beazonosítása, úgy fluoreszcens in
situ hibridizáció (FISH) segítségével

nyomon tudjuk követni az egyes kromo-
szómák jelenlétét, hiányát a genetikai
alapanyagokban (1.b kép). A szelektált
növényeket kontrollált körülmények kö-
zött, általában fitotronban vagy üvegház-
ban neveljük fel (2. kép). A molekuláris
citogenetikai ellenõrzésen kívül elvégez-
zük az egyes aneuploid törzsek agronó-
miai és morfológiai jellemzését, a növé-
nyeket részletesen feldolgozzuk, a
magokat szárítjuk, majd 4 ºC-on szak-
szerûen tároljuk.

Az elmúlt években akadémiai támo-
gatással sikerült a hûtött magtárolót bõ-
vítenünk, miután a gyûjteményünk nö-
vekszik és az anyagok tárolása egyre
több helyet igényel (3. ábra). Jelenleg 35
m2 áll rendelkezésre a hûtött magtároló-
ban, amely lehetõvé teszi, hogy az anya-
gok felújítására csak 10-15 évenként ke-
rüljön sor, amely így is rendkívül nagy

erõfeszítést és szervezést igényel. A fel-
újítás során a citogenetikai alapanyago-
kat folyamatosan ellenõrizzük, amely
egy ember munkaidejét teljes egészében
igénybe veszi. 

A késõbbiek során célunk a génban-
kunkban tárolt genetikai anyagok fenn-
tartása, megõrzése és folyamatos felújí-
tása. Kutatóintézetünk Génmegõrzés és
Organikus Nemesítés Osztályán új gene-
tikai alapanyagok elõállításán dolgo-
zunk, amely lehetõvé teszi génbankunk
bõvítését és megújítását. 

A kutatásokat a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0008 és a TÁMOP-
4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064 számú
pályázatok támogatták.

Linc Gabriella – 
Lángné Molnár Márta

Genetikai alapanyagok fenntartása 
a Martonvásári Gabona Génbankban

1. kép a) A Rannaja 1A monoszóm vonal meiotikus kromoszóma
párosodása. b) Az 5ES diteloszómás Chienese Spring/Elytrigia elongata

vonal kromoszómái in situ hibridizációt követõen

2. kép Genetikai alapanyagok
felszaporítása fitotronban,

kontrollált körülmények között
3. kép Genetikai alapanyagok

génbanki tárolása
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APannon Egyetem és konzorciumi
partnere, az MTA Agrártudományi

Kutatóközpont „Tudományos képzés
mûhelyeinek támogatása a Pannon
Egyetemen” (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-
2010-0025) címû projektje
669.779.225 Ft vissza nem térítendõ
támogatásban részesült. A projekt
megvalósítása 2011. augusztus 1-jén in-
dult és 2013. július 31-én zárul.

A projekt közvetlen célja a Pannon
Egyetem tehetséggondozó mûhelyeinek
összehangolt fejlesztése, továbbá olyan
feltételek megteremtése, amelyek lehe-
tõséget biztosítanak a tehetséges hallga-
tók számára tudományos kutatómunká-
juk egyéni és szervezett fejlesztésére. A
program része az intézményen belüli te-
hetséggondozó programok mûködteté-
se, fejlesztése, valamint az utánpótlás
nevelésében aktívan részt vevõ oktatók,
kutatók elismerése. A pályázat hét dok-
tori iskolát, az intézményi Tudományos
Diákkört (TDK), a Jedlik Ányos és
Harsányi János Szakkollégiumokat és
az MTA Agrártudományi Kutatóköz-
pont három kutatócsoportját érinti.

Fenti célok elérése érdekében a pá-
lyázat a következõ területekre terjed ki:

• A doktori képzés színvonalának és
minõségének fejlesztése, ezen belül
K+F projektek indítása, a K+F progra-
mok anyag- és mûszerszükségletének
biztosítása. Vezetõ oktatók és kutatók
alkalmazása, doktoranduszok aktív be-
vonása K+F projektekbe, hallgatók
publikációs tevékenységének elõsegíté-
se, konferenciákon való részvételek tá-
mogatása a disszemináció érdekében.

• A tudományos diákköri tevékeny-
ségek (TDK) fejlesztése, a kiemelkedõ
tudományos eredmények bemutatása
tudományos diákköri konferenciákon,
mentorok díjazása, speciális képzések
szervezése, konferenciákon való rész-
vétel és publikációs tevékenység támo-
gatása, a fiatalok kutatásokba történõ
bevonása.

• A szakkollégiumok színvonalának
és minõségének fejlesztése, ezen belül a
kiemelkedõ képességû hallgatók nem-
zetközi tapasztalatszerzésének támoga-

Áramlási citométer Beckman Coulter FC500

Tudományos képzés mûhelyeinek támogatása 
a Pannon Egyetemen és 

az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjában

tása tanulmányutak, nyári egyetemi
képzések, konferencia részvételek fi-
nanszírozásával.

A Pannon Egyetem doktori iskolái-
nak tudományos mûhelyeiben és az
MTA Agrártudományi Kutatóközpont-
ban az elmúlt másfél évben jelentõs ku-
tatási eredményeket értünk el. A pályá-
zat támogatásával útjára indítottuk a
Pannon Management Review (PMR)
angol nyelvû tudományos folyóiratot.
Két alkalommal megszerveztük a Pan-
non Egyetem Intézményi Tudományos
Diákköri Konferenciáját is, emellett a
Szakkollégiumokban tudásnyitó táboro-
kat rendeztünk. Több szakmai program
és tanulmányi kirándulás keretében a
hallgatók személyesen találkozhattak a
gazdaság és menedzsment tudományok
elismert szakembereivel. A Pannon
Egyetem hallgatóinak tudományos
eredményeit négy félévben ösztöndíjak
odaítélésével ismertük el, ezáltal is mo-
tiválva õket tudományos közlemények
elkészítésére és tudományos konferen-
ciákon való szereplésre.

Az infrastruktúrafejlesztés részeként
számos nagy értékû mûszer (áramlási
citometrián alapuló sejtanalitikai vizs-
gálórendszer, klorofillmérõ, szén-dio-
xid inkubátor, meteorológiai szenzor –

talajnedvesség-mérõ elem stb.) beszer-
zését valósítottuk meg a pályázat kere-
tében, illetve kutatásokhoz szükséges
anyagokat, vegyszereket, laboreszközö-
ket vásároltunk.

A sejtanalitikai vizsgálórendszer be-
szerzésével a Georgikon Karon lehetõ-
vé vált élõ állati sejtek kalcium-jelátvi-
telének vizsgálata, amely folyamat ki-
emelkedõ szerepet foglal el például a
hormonok és a környezeti toxikus anya-
gok, növényi eredetû antioxidáns anya-
gok sejtszintû hatásainak kialakításá-
ban. 

Az MTA Agrártudományi Kutató-
központ Mezõgazdasági Intézetének
kutatói közül 12 fõ aktív résztvevõje a
Pannon Egyetem doktori iskoláinak. E
pályázat keretében a Növénytermeszté-
si és Kertészeti Tudományok Doktori
Iskola hallgatóinak bevonásával vizs-
gáljuk:

• a növények vízhasznosító képessé-
gét, mely kulcsfontosságú az aszály-
károk enyhítésében;

• a növények redox állapotának vál-
tozását, mely összefügg a stresszadaptá-
cióval; 

• a búza és a rokon fajok keresztezé-
sébõl elõállított vonalak stressztûrését.

Vargáné Hajda Tímea – Veisz Ottó
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Az õszön az értõ kezek által megrit-
kított és megifjított, a tavasszal a

természet által megújhodott, pompáza-
tos kertben sétálva jobban szembetûn-
nek a martonvásári park szobrai, külö-
nösen is a kastélyépület körüli faragott
kõ mellszobrok.  Séta közben fölvetõ-
dik a kérdés, kik is pontosan ezek a ki-
válóságaink, akiknek emlékét a szoká-
sos tiszteleten túl ilyenformán is õriz-
zük.

A fõépület körüli három kõszobrot
1957-1967 között, Rajki Sándor igaz-
gatósága idején leplezték le.

Elsõként Baross Lászlóról ejtenék
szót, aki éppen 75 éve hunyt el, és akit
2012 nyarán a „Magyar Örökség Díj”-
jal elismert Bánkúti búzafajták nemesí-
tõ atyjaként tart számon a szak- és köz-
vélemény. A díjról szóló dokumentu-
mot kutatóközpontunk fõigazgatója,
Bedõ Zoltán volt hívatott átvenni, mert
„A kutatóintézet munkatársai biokémi-
ai, fehérjekémiai és molekuláris bioló-
giai vizsgálatokkal elkülönítették a
Bánkúti 1201-es búzafajta kiváló minõ-
séget biztosító génjét. Ez lehetõséget
teremt arra, hogy jó tulajdonságai átvi-
hetõk legyenek az új búzafajtákba.” –
említette a laudációban Estók János, a
Mezõgazdasági Múzeum igazgatója.

A büsztöt, azaz mellszobrot készítõ-
je, id. Pál Mihály már 1955-ben kifa-
ragta, felállítása és leleplezése - mint
arról a Magyar Mezõgazdaság 1960. ja-

nuár 11-i száma hírt adott - a Kutatóin-
tézet 10 éves jubileumi tudományos
ülése alkalmából történt meg.

Baross László a Hont megyei Fel-
sõzsember községben született. A
nagyszombati fõgimnáziumban tett
érettségit követõen 1884-ben iratkozott
be a Magyaróvári Gazdasági Akadémi-
ára az elsõ magyar nyelvû oktatási év-
re, ahol is Cserháti Sándor volt a nö-
vénytermesztéstan professzora. Az aka-
démiát elvégezve József fõherceg
uradalmainak alkalmazottja lett. Elõ-
ször Alcsúton, ezt követõen a Bihar
megyei Gyapjún (ma Románia), végül
1895-ben a ma Békés megyei Bánkút-
pusztán, ahol elõször intézõ, majd
1911-tõl jószágfelügyelõ.

A „bánkúti búzák atyja” nemesítõi
tevékenységét a kukoricával kezdte. Az
általa nemesített fajta 1914-ben az
OMGE által rendezett I. kukoricakiál-
lításon elsõ díjat nyert.

1900-ban cukorrépa nemesítéssel is
foglakozott, idõs korában a búzafajták
után zab, cirok, sõt gyapot nemesítésé-
vel is próbálta a lehetõségek felsõ hatá-
rát megkeresni.

A búza nemesítésével 1908-ban
kezdett foglalkozni. Ez idõ tájt az or-

szág különbözõ pontjain 10 nagy-
birtokon kezdtek hasonló tevé-
kenységbe. A szintén kiváló neme-
sítõ, Székács Elemér például Ár-
pádhalmon 1906-ban kezdett
búzanemesítéssel foglalkozni. Ba-
ross László búzanemesítõi tevé-
kenységét a régi tiszavidéki fajtá-
ból egyedi tõkiválasztással kezdte.
Ezt a módszert a Bánkúti 207 és a
Bánkúti 5 fajtáknál alkalmazta.

Amikor az elsõ háborút követõ-
en az európai piacokat elárasztotta
az amerikai és a kanadai búza, ér-
deklõdése az amerikai fajták felé
fordult, különösen is Surányi János
– aki majd 1952-ben a marton-
vásári kutatóintézet professzora
lesz – kutatásai alapján a Marquis
nevû búzafajtára.  Surányi János
kérésére érkezett az országba Ka-
nadából ez a búzafajta, amelybõl
kapott Baross László is. (A Mar-
quis búza egyik szülõje Galíciából
származott, ahová a XIX. sz. dere-

kán Magyarországról szállították a
tiszavidéki búzavetõmagot.)   A Mar-
quisból elõször õszi és tavaszi törzseket
különített el, majd a régi tiszavidéki és
a Marquis fajta felhasználásával állítot-
ta elõ legnemesebb bánkúti búzafajtáit,
az „államilag törzskönyvezett” Bánkúti
1014-et, 1201-et és az 1205-öt.

Baross László tevékenységének
voltak ellenzõi. Különösen is a Nö-
vénynemesítési Intézet igazgatója,
Grábner Emil, akinek tollából számos,
a Baross által nemesített fajták fagyál-
lóságát bíráló írás olvasható a „Közte-
lek” hasábjain. Az idõ azonban Barosst
igazolta.

Kanadában, a búza-világkiállításon
1933-ban a világ legjobb búzájának a
Bánkúti 1201-t minõsítették. Baross
aranyérmet és díszoklevelet kapott.

Búzafajtái hazánkban 25 éven át a
legjobbak voltak, a búza vetésterület
nagyobbik felén, 1947-ben 60%-án,
1957-ben 57%-án Bánkútit vetettek és
arattak.

Nevét most már az „Aranykönyv” is
õrzi.

Halálának 75. évfordulóján tiszte-
lettel és kegyelettel emlékezünk reá.

Molnár Dénesné

„...Istennek priviligizált sáfára”-i
BAROSS LÁSZLÓ (1865-1938)
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Anehézfémek, mikroelem-szennye-
zõk gyakran az élelmiszereinkkel

jutnak az emberi szervezetbe. A nem
kívánt terheléshez a talajon termett nö-
vényi eredetû táplálék alapvetõen já-
rulhat hozzá. A szerzõ 13 mikroelem-
mel állított be talajterhelési kísérletet
1991 tavaszán meszes csernozjom ta-
lajon, a Mezõföldön, valamint 1995 ta-
vaszán 6 elemformával Duna-Tisza
közi meszes homoktalajon. A 1,5-2 év-
tizeddel ezelõtt megkezdett tartamkí-
sérletek olyan szennyezettségi szinte-
ket reprezentálnak, melyek ipari léte-
sítmények, autóutak, települések
környezetében elõfordulnak vagy elõ-
fordulhatnak a jövõben. Szennyezõ
forrásul ásványi sókat alkalmazott, le-
hetõleg oldható formában, hogy a po-
tenciális toxicitás jól vizsgálható le-
gyen. Döntõ ugyanis az ionformák
talajbani átalakulásának megismerése,
mely a növénybe kerülésüket, talajvíz-
be jutásukat szabályozza.

Hasonló tartamjellegû kísérletek a nemzetközi irodalom-
ból is alig ismertek. E kísérletek többirányú célt követtek.
Széles tudományközi együttmûködést létrehozva az alábbi
kérdésekre keresték a választ:

– elemek viselkedése a talajban: megkötõdés, kimosódás,
talajbani átalakulás;

– elemek hatása a talajra, talajéletre: talajbiológiai aktivi-
tás és toxicitás;

– elemek termesztett növényekre gyakorolt hatása: ter-
més, minõség, betegség-ellenállóság, gyomosodás alakulása.
Toxicitási határok megállapítása növényfajokra;

– kísérletekben termett, szennyezett növényi anyaggal ál-
latetetési vizsgálatok végzése, talaj-növény-állat rendszer
elemforgalmának nyomon követése.

A vizsgálatokba vont elemek az alábbiak voltak: alumíni-
um, arzén, bárium, kadmium, króm, réz, higany, molibdén,
nikkel, ólom, szelén, stroncium és cink. A termesztett nö-
vényfajok: kukorica, sárgarépa, burgonya, zöldborsó, cékla,
spenót, búza, napraforgó, mustár, sóska, õszi árpa, repce,
mák, tritikále, lucerna és gyepet alkotó fûfélék. A betakarított
növényi szervekben 20-25 ásványi elemet határoztak meg
évente több száz mintában. Emellett egyes növények olyan
minõségi jellemzõit is megállapították, mint a magtermés tá-
rolhatósága és csíraképessége, olaj- és morfintartalma, a zöld
termés klorofill- és karotin tartalma, vagy pl. a borsó gyöke-
rén képzõdött gümõk száma az adott mikroelem terhelés
függvényében.

A talajok, növényi és állati szer-
vek elemzése az MTA Talajtani és
Agrokémiai Kutatóintézet ICP la-
boratóriumában történt egységes
metodikával, Koncz József irányí-
tásával. Külön kis fejezet mutatja
be a szelén és molibdén mozgását a
talaj-növény-állat rendszerben. A
talaj- és növényelemzéseket, az
egyes kísérleti növényeket, éveket
és tematikus fejezeteket tömör ösz-
szegzés, a tanulságok levonása kö-
veti magyar és angol nyelven. A
szerzõ javaslatait a tápláléklánc ká-
ros elemterhelésének csökkentésére
az alábbiakban fogalmazza meg:

1. Talaj. A talajban felhalmozó-
dó elemek többségének mobilitását
a pH jelentõs mértékben szabályoz-
za. Ahhoz, hogy a szennyezõk a ta-
lajban megkötõdjenek és a nemkí-
vánatos növényi felvételt elkerül-
jük, hatékony eszköz lehet a
savanyú talajok meszezése vagy pl.

barnaszén alkalmazása. Nem mérsékelhetõ azonban ilyen
módon néhány aniont képezõ elem kikerülése a talajból, mint
pl. a Mo, Se, Cr és részben az As. A talaj gazdagítása szerves
anyagokkal elsõsorban az organofil elemek (Mo, Se, Cu, Hg)
visszatartását javíthatja. A meszezés és a megfelelõ szerves-
anyag-gazdálkodás környezetvédelmi szempontból is indo-
kolttá válhat egyes termõhelyeken. 

2. Növény. Az elemek akkumulációja fajonként és fajtán-
ként genetikailag eltér. Ez a jelenség lehetõvé teszi, hogy a
közvetlen emberi fogyasztásra kerülõ növények esetén kis
koncentrációjú típusokat szelektáljunk és vonjunk termesz-
tésbe. A gyökér/fiatal hajtás/levél/szár/szem csökkenõ elem-
tartalma a növényben szûrõ rendszert képez. (Kivétel: esszen-
ciális mikroelemek egy része, mint a Mo, Se.) A szalma, illet-
ve a melléktermék szennyezõi nem jutnak ki a talaj-növény
rendszerbõl, amennyiben azokat visszaszántjuk a talajba.
Ilyen módon a káros elemek forgalma egy nagyságrenddel
csökkenthetõ, illetve a tápláléklánc terhelése mérsékelhetõ. 

3. Állat. A fajonként eltérõ elemfelvétel jelensége itt is
fennáll és a távolabbi jövõben védelmi szûrõként funkcionál-
hat. Belsõ genetikai szûrõt jelent, hogy a szennyezõk elsõsor-
ban a vesében, kisebb részben a májban és tüdõben halmo-
zódnak fel. A hús, a tojás viszonylag védett és nagyságrend-
del kevesebb szennyezõ elemet tartalmaz. A vesét (esetleg a
májat és tüdõt) célszerû lesz hulladékként kezelni szennyezett
vidékeken. A tejbe a káros elemek könnyebben bejutnak,
ezért fokozottabb ellenõrzést igényel a fogyasztó védelmé-
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ben. Közlekedési utak mentén, szennyezett ipari körzetekben
tejelõ tehenek legeltetését kerülni kell. 

4. Ember. Mivel a korral nõ egyes szennyezõ elemek (fõ-
ként a Cd) beépülése az állati szervekbe, elõnyben kell része-
síteni a fiatal állatok fogyasztását. A dohányzással jelentõs
mennyiségû Cd, Pb és más nehézfém kerül a tüdõbe, így nõ-
het a káros terhelés. Közlekedési utak mellett, városi és
szennyezett ipari vidékeken kerülni kell olyan házi kertek lé-
tesítését, ahol közvetlen fogyasztásra gyümölcsöt és zöldsé-
get termelnek. A toxikus elemek talajbani mobilitását, vala-
mint a növényi, állati és emberi szervezetbe való bejutását
(felvételét, felszívódását) gátolják olyan „védõ” elemek, mint
a Ca, Mg, P, K. Az egész táplálékláncban biztosítani kell a ki-
egyensúlyozott Ca, Mg, P ellátottságot, mely kémiai mecha-
nizmus útján megvéd az extrém dúsulásoktól. Hasonló szere-
pe lehet az egyes elemek közötti antagonizmusnak (pl. P-Zn,
Zn-Cd, Ca-Cd stb.), mely terápiás célokra is alkalmazható. 

A könyv alapjául szolgáló közlemények száma, melyet a
kutatói kollektíva publikált az elmúlt 20 évben 127. Publiká-
cióikban 139 hazai és külföldi irodalmi forrásanyagra támasz-

kodtak. A munka külön érdemének tekinthetõ a szakirodalmi
szintézis. A könyv belsõ borítója 68 társszerzõt sorol fel. Pél-
dátlan tudományközi, hazai és nemzetközi együttmûködés
valósult meg, melyben pl. az USA, India, Horvátország, Szer-
bia ismert tudósai is szerepet vállaltak.

A könyv az Akaprint Nyomda gondozásában jelent meg
359 oldalon, fóliázott kötésben. Az évente mért soktízezres
adattömeg rendezve, 230 táblázatban jelenik meg. A kutatá-
sok 100 milliós nagyságrendû költségeit részben az Intézet
saját költségvetésébõl biztosította, részben pályázatok által
nyerte el a Szerzõ. Az elvégzett kutatások értéke pénzben ki
nem fejezhetõ. Az el nem avuló eredmények beépülnek és be-
épültek a hazai környezetvédelmi tudatba és szabályozásba.
A teljesítmény egyedülálló és óriási. Méltán szolgálhat példá-
nak a kortársak és a fiatal generáció számára. A könyv ajánl-
ható a kutatás, oktatás, szaktanácsadás, környezetvédelmi
szabályozásban érdekelt hivatalok és intézmények számára.
A könyv az Intézet korábbi kiadványaival együtt letölthetõ a
kutatóközpont honlapjáról: www.agrar.mta.hu.

Németh Tamás
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